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“Semangat HMKG ke-75 dan Hari 
Kemerdekaan RI ke-77“
Halo pembaca sekalian, 

Buletin Met Aero kembali hadir dengan berbagai 
rubrik yang akan memberikan banyak informasi dan 
wawasan kepada para pembaca sekalian. Pada Rubik 
Aerowatch disuguhkan profil cuaca bulan Juli 2022 
dan ACS bulan Agustus serta prakiraan cuaca untuk 
bulan Agustus 2022. Kemudian pada rubrik Aerocom 
disuguhkan pembahasan mengenai Radar Cuaca, 
Gelombang Rossby serta pembahasan menarik 
“Mungkinkah Salju Turun di Indonesia?”. Selanjutnya 
pada Aerotech disajikan pembahasan mengenai 
Penetration Test.

Berita terkini yang disajikan pada rubrik Aeronews 
kali ini adalah Pemaparan Pelayanan Stasiun 
Meteorologi Soekarno-Hatta. Tidak ketinggalan, 
Kajian Ilmiah mengenai Identifikasi Hujan Es di Kota 
Tangerang Selatan juga kami sajikan pada rubrik 
Aerosearch.

Masih dalam semangat Hari Meteorologi 
Klimatologi dan Geofisika yang ke-75 yang diperingati 
setiap tanggal 21 Juli dan semangat kemerdekaan RI 
yang ke-77, semoga seluruh informasi yang disajikan 
dalam buletin MetAero edisi kali ini dapat memperkaya 
literasi di dunia penerbangan, sesuai dengan tema 
HMKG tahun 2022 yaitu mewujudkan “SDM unggul, 
BMKG Andal, Indonesia Tangguh’’ untuk seluruh 
masyarakat agar “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih 
Kuat”. Selamat Hari Meteorologi Klimatologi dan 
Geofisika yang ke-75 dan Hari Kemerdekaan Republik 
Indonesia yang ke-77 untuk seluruh masyarakat 
Indonesia.

Terima kasih dan selamat membaca!
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PROFIL CUACA BULAN JULI 2022 DAN 
AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN AGUSTUS 

STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA
Bulan Juli 2022 menunjukkan profil 

angin di wilayah Stasiun Meteorologi 
Soekarno-Hatta mulai didominasi 
oleh angin Monsun Australia (angin 

timuran). Walaupun kondisi angin timuran, namun 
curah hujan tercatat selama bulan Juli 2022 adalah 
sebesar 109,7 mm. Aerodrome Climatological 
Summary (ACS) bulan Agustus periode 10 
tahun terakhir memberikan informasi sebagai 
pedoman kegiatan take-off dan landing. Berikut 
profil parameter cuaca pada bulan Juli 2022 dan 
informasi ACS bulan Agustus periode 2012 hingga 
2021.

PROFIL CUACA BULAN JULI 2022

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Profil arah dan kecepatan angin bulan Juli 2022 
menunjukkan bahwa arah dan kecepatan angin 
mulai didominasi angin timuran dan memiliki 
kecepatan yang bervariasi. Arah angin dari timur 
laut – timur mulai menguat yang ditunjukkan dengan 
memiliki intensitas yang lebih sering dan kecepatan 
yang lebih tinggi. Sedangkan angin baratan sudah 
mulai melemah dan memiliki intensitas yang lebih 
jarang. Kecepatan angin maksimum tercatat pada 
bulan ini mencapai 16 knot. Kondisi gerak semu 
matahari menunjukkan posisi matahari di Belahan 
Bumi Utara (BBU) yang menyebabkan angin 
bergerak dari Australia menuju Asia, yang dikenal 
dengan monsun Australia. Berikut profil arah dan 
kecepatan angin bulan Juli tahun 2022.

Gambar Profil Arah dan Kecepatan Angin Bulan Juli 2022

2. VISIBILITY

Profil visibility harian memberikan informasi 
data rata-rata setiap jam dalam bulan Juli tahun 
2022. Visibility sendiri merupakan jarak pandang 
mendatar yang merepresentasikan kondisi 
kejernihan udara. Nilai visibility rata-rata bulan 
Juli tahun 2022 sebesar 6,7 km. Nilai visibility 
minimum tercatat selama bulan ini adalah 1 km 
yang terjadi saat fenomena hujan. Sedangkan 
visibility maksimum seperti pada umumnya, yaitu 
10 km. Berikut adalah profil visibility harian bulan 
Juli tahun 2022.

Gambar Grafik Visibility Harian Bulan Juli 2022
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3. CURAH HUJAN

Profil curah hujan bulan Juli 2022 menunjukkan 
curah hujan terukur adalah sebesar 109,7 mm 
dengan jumlah hari hujan sebanyak 9 hari. Jumlah 
curah hujan pada dasarian I (tanggal 1-10) tercatat 
sebesar 27,0 mm. Kemudian terjadi peningkatan 
pada dasarian II (tanggal 11-20), dengan curah 
hujan tercatat sebesar 73,9 mm. Sedangkan pada 
dasarian III (tanggal 21-31) memiliki curah hujan 
sebesar 8,8 mm. Kondisi angin telah menunjukkan 
angin timuran, namun kondisi fisis atmosfer pada 
bulan Juli masih cukup dinamis yang ditandai 
dengan curah hujan yang masih di atas 100 mm. 
Berikut profil curah hujan bulan Juli tahun 2022.

Gambar Profil Curah Hujan Harian Bulan Juli 2022

4. TEMPERATUR UDARA

Profil temperatur udara bulan Juli 2022 menunjukkan 
nilai rata-rata sebesar 27,6 °C. Nilai temperatur 
udara maksimum adalah sebesar 33,7 °C yang 
terjadi pada tanggal 8 Juli 2022. Sedangkan nilai 
temperatur udara minimum sebesar 20,2 °C yang 
terjadi pada tanggal 14 Juli 2022. Nilai temperatur 
maksimum dan minimum bulan Juli ini memiliki 
selisih yang signifikan disebabkan kondisi monsun 
Australia sehingga tutupan awan yang terbentuk 
dominan sedikit. Kondisi tersebut menghasilkan 
pada siang hari menjadi panas terik, dan malam 
harinya menjadi dingin karena pelepasan panas 
laten yang tidak terhalang awan. Berikut adalah 
profil temperatur udara bulan Juli tahun 2022.

Gambar Profil Temperatur Udara Bulan Juli 2022

5. TEKANAN UDARA

Nilai tekanan udara berbanding terbalik dengan 
kondisi temperatur udara. Dimana pada kondisi 
temperatur udara yang naik akan ditemukan 
tekanan udara yang menurun, begitu juga 
sebaliknya. Profil tekanan udara menunjukkan nilai 
rata-rata tekanan udara yang terjadi pada bulan 
Juli tahun 2022 sebesar 1007,9 mb. Nilai tekanan 
udara maksimum bulan Juli mencapai 1013,0 mb 
yang terjadi pada tanggal 16 Juli 2022. Sedangkan 
nilai tekanan udara minimum tercatat pada bulan 
Juli sebesar 1004,4 mb yang terjadi pada tanggal 2 
dan 3 Juli 2022. Berikut adalah profil tekanan udara 
bulan Juli tahun 2022.

Gambar Profil Tekanan Udara Bulan Juli 2022

6. KELEMBAPAN UDARA

Nilai kelembapan udara menunjukkan 
kandungan uap air dalam suatu parsel udara yang 
berada di suatu wilayah. Profil kelembapan udara 
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menunjukkan nilai kelembapan udara rata-rata 
yang terjadi pada bulan Juli 2022 sebesar 78,8%. 
Nilai kelembapan udara maksimum sebesar 97% 
yang terjadi beberapa hari selama bulan Juli. 
Sedangkan kelembapan udara minimum sebesar 
48% yang terjadi pada tanggal 9 Juli 2022. Berikut 
adalah profil kelembapan udara bulan Juli tahun 
2022.

Gambar Profil Kelembapan Udara Bulan Juli 2022

7. KONDISI CUACA YANG MEMPENGARUHI 
PENERBANGAN

Kondisi cuaca merupakan gambaran keadaan 
udara yang terjadi di suatu wilayah pada waktu 
tertentu. Kondisi cuaca menjadi salah satu 
komponen penting untuk diketahui dalam kegiatan 
transportasi penerbangan, utamanya kegiatan take-
off dan landing serta menunjang informasi pada 
saat kegiatan en-route. Berikut adalah ringkasan 
kondisi cuaca yang mempengaruhi penerbangan di 
wilayah Bandara Soekarno-Hatta yang terjadi pada 
bulan Juli tahun 2022.

Tabel Ringkasan Kondisi Cuaca Bulan Juli 2022

TGL PAGI HARI 
(07.00-12.00 WIB)

SIANG HARI 
(13.00-18.00 WIB)

MALAM HARI 
(19.00-24.00 WIB)

DINI HARI  
(01.00-06.00 WIB)

RAIN 
(mm)

1 HZ - HZ HZ 0
2 HZ HZ -RA BR 1
3 TSRA - HZ HZ 14,8
4 - - - BR 0
5 HZ - -RA -TSRA 10,2
6 -TSRA -RA BR BR 1
7 HZ - HZ HZ 0
8 HZ - - - 0
9 - - HZ HZ 0

10 - - - HZ 0
11 HZ - - HZ 0
12 HZ - HZ HZ 0
13 HZ -RA -RA -RA 25,2
14 HZ - HZ HZ 0
15 - VCTS -RA -RA 40,1
16 -RA - HZ -RA 8,6
17 - - HZ BR 0
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18 HZ - - HZ 0
19 HZ - - HZ 0
20 HZ - HZ BR 0
21 HZ - HZ BR 0
22 HZ - -RA HZ 0,4
23 - - - - 0
24 - - -RA -RA 8,4
25 HZ - HZ HZ 0
26 - - HZ HZ 0
27 - - - HZ 0
28 - - - - 0
29 - - - BR 0
30 HZ - HZ HZ 0
31 HZ - HZ HZ 0

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN 
AGUSTUS 

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 
arah dan kecepatan angin memberikan informasi 
data selama 10 tahun terakhir yang dapat menjadi 
pedoman kegiatan penerbangan di bulan Agustus 
tahun 2022. ACS arah angin menunjukkan angin 
berhembus dari arah timur laut hingga timur 
dengan kecepatan yang cukup kuat mencapai 17 
knot. Kecepatan maksimum tercatat selama 10 
tahun terakhir mencapai 21 knot. Monsun Australia 
masih mendominasi pada bulan Agustus sehingga 
intensitas angin timuran menjadi signifikan. Angin 
silang (crosswind) dalam 10 tahun terakhir tercatat 
mencapai 23% dengan nilai kecepatan paling 
mendominasi, yaitu 4 hingga 11 knot. Berikut 
adalah ACS arah dan kecepatan angin bulan 
Agustus periode 10 tahun terakhir.

Gambar ACS Arah dan Kecepatan Angin Bulan Agustus Periode 

2012-2021

2. VISIBILITY

Visibility menjadi komponen penting dalam 
kegiatan penerbangan karena merupakan jarak 
pandang mendatar yang menggambarkan kondisi 
kejernihan udara di permukaan. ACS visibility pada 
bulan Agustus selama 10 tahun terakhir (2012 
– 2021) menunjukkan kondisi visibility dominan 
berada pada rentang 5000-8000 meter dengan 
rata-rata persentase sebesar 45%. Kondisi visibility 
ini maksimum terjadi pada pukul 01 UTC dengan 
persentase 73,5%. Sedangkan kondisi visibility 
dengan rentang 3000-5000 meter terjadi dengan 
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persentase sebesar 10,3% dan kondisi visibility < 
3000 meter terjadi dalam presentase 0,5%. Berikut 
adalah grafik ACS visibility bulan Agustus periode 
10 tahun terakhir.

Gambar ACS Visibility Bulan Agustus  Periode 2012-2021

3. TEMPERATUR UDARA

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 
temperatur udara disajikan untuk memberi 
gambaran kondisi umum temperatur udara bulan 
Agustus 2022 berdasarkan data 10 tahun terakhir 
di Bandara Soekarno-Hatta. Temperatur udara 
bulan Agustus didominasi pada rentang nilai 25 °C 
hingga 30 °C yang mencapai 54,0%. Persentase 
terbesar pada rentang nilai tersebut terjadi pada 
pukul 01, 11, dan 12 UTC yang mencapai 98%. 

Sedangkan untuk rentang nilai 20 °C hingga 25 °C 
memiliki persentase 19,5% dan rentang nilai 30 °C 
hingga 35 °C memiliki persentase sebesar 26,5%. 
Temperatur udara pada rentang nilai 30 °C hingga 
35 °C dominan terjadi pada siang hari dengan 
persentase terbesar pada pukul 05 dan 06 UTC. 
Gerak semu matahari memberikan informasi posisi 
matahari saat bulan Agustus, yaitu berada di wilayah 
Belahan Bumi Utara (BBU). Hal ini berpengaruh 
terhadap perubahan kondisi temperatur udara di 
wilayah Bandara Soekarno-Hatta. Berikut ACS 
temperatur udara bulan Agustus periode 10 tahun 
terakhir. [dila, rozi]

Gambar ACS Temperatur Udara Bulan  Agustus  Periode 2012-2021
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PRAKIRA AN CUACA BULAN AGUSTUS 2022PRAKIRA AN CUACA BULAN AGUSTUS 2022
Berdasarkan peta prakiraan curah 

hujan bulan Agustus 2022 wilayah 
Indonesia, khususnya Bandara 
Soekarno – Hatta diprediksi akan 

terjadi curah hujan dengan intensitas rendah.

Untuk mengetahui lebih lengkap prakiraan 
cuaca bulan Agustus 2022, maka diperlukan 
analisis kondisi faktor global sebagai berikut.

Indian Ocean Dipole

Indian Ocean Dipole atau Dipole Mode adalah 
fenomena interaksi atmosfer dan laut di wilayah 
Samudra Hindia yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi tanda – tanda akan memanasnya suhu 
muka laut dari kondisi normalnya di sepanjang 
ekuator Samudra Hindia khususnya di sebelah 
selatan India yang diikuti dengan menurunnya suhu 
muka laut di perairan Indonesia di wilayah pantai 
barat Sumatra. Fenomena ini dapat diketahui 
dengan menghitung perbedaan anomali suhu 
permukaan laut Samudra Hindia tropis bagian barat 
(50°E-70°E, 10°S-10°N) dengan Samudra Hindia 
tropis bagian Timur (90°E-120°E, 10°S-ekuator).

IOD memiliki 3 fase yaitu bernilai negatif, positif 
dan bernilai netral. IOD bernilai negatif (< -0.4) 
menunjukkan adanya aliran massa udara dari 
wilayah Samudra Hindia bagian Barat ke wilayah 

Peta Prakiraan C
urah H

ujan B
ulan A

gustus 2022 Indonesia. 
Sum

ber: https://w
w

w.bm
kg.go.id/
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Samudra Hindia bagian Timur yang lebih hangat, 
sehingga ikut berkontribusi dalam pembentukan 
awan dan bertambahnya intensitas curah hujan 
di wilayah Indonesia. IOD bernilai positif (> +0.4) 
menunjukkan adanya aliran massa udara dari 
Samudra Hindia bagian Timur ke wilayah Samudra 
Hindia Bagian Barat yang lebih hangat. Hal ini 
menyebabkan berkurangnya pembentukan awan 
dan menurunnya intensitas curah hujan di wilayah 
Indonesia. Pada saat IOD bernilai netral maka aliran 
massa udara dari Samudra Pasifik akan melewati 
pulau-pulau di Indonesia dan menghasilkan 
kondisi lautan di Australia Bagian Barat menjadi 
tetap hangat sehingga massa udara yang naik 
di atas wilayah ini membentuk awan-awan hujan 
di bagian Barat cekungan Samudra Hindia serta 
menghasilkan aktifitas angin baratan di sepanjang 
garis Khatulistiwa. 

Berdasarkan Model Internasional NWP 
(Numerical Weather Prediction) menunjukkan IOD 
pada bulan Agustus 2022 berada di fase negatif. 
Hal ini menunjukkan bahwa pada bulan Agustus 
2022 diprakirakan aliran massa udara cukup 
signifikan dalam pembentukan awan-awan hujan 
atau awan-awan konvektif di wilayah Indonesia.

Gambar Nilai Prakiraan IOD Bulan Agustus 2022

(Sumber : http://www.bom.gov.au)

Fenomena El Nino dan La Nina

El Nino dan La Nina merupakan suatu fenomena 
penyimpangan iklim global yang terjadi di 
permukaan air laut Pasifik bagian Timur dan 
Tengah. El Nino terjadi ketika suhu di permukaan 

air laut Pasifik bagian Timur dan Tengah lebih 
hangat dari rata-ratanya, sehingga mengakibatkan 
berkurangnya curah hujan di wilayah Indonesia. 
Sedangkan La Nina terjadi ketika suhu permukaan 
laut Pasifik bagian Timur dan Tengah lebih dingin 
dari rata-ratanya. Fenomena La Nina pada 
umumnya bersesuaian dengan menguatnya angin 
pasat Timur yang bertiup di sepanjang Samudra 
Pasifik sehingga meningkatkan massa uap air 
hangat yang menuju Pasifik Barat dan berdampak 
pada meningkatnya curah hujan di Indonesia.

Gambar Nilai Prakiraan Indeks NINO 3.4 untuk Bulan Agustus 2022

(Sumber : http://www.bom.gov.au)

Berdasarkan hasil dari perhitungan prakiraan 
Model Internasional NWP (Numerical Weather 
Prediction) yang menunjukkan bahwa Indeks NINO 
3.4 untuk bulan Agustus 2022 pada umumnya 
berada pada fase Netral, maka kondisi ini kurang 
berdampak pada potensi peningkatan curah hujan 
di Indonesia.

Gambar Nilai SOI 30 hari terakhir

(Sumber : http://www.bom.gov.au)
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Southern Oscillation Index (SOI) merupakan 
parameter yang juga dapat digunakan untuk 
mengidentifikasi terjadinya fenomena El Nino 
atau La Nina yang dinilai dari perbedaan tekanan 
udara antara Darwin dan Tahiti. Nilai SOI < −7 
mengindikasikan terjadinya El Nino, sedangkan 
nilai SOI > +7 mengindikasikan terjadinya La Nina. 
Berdasarkan diagram pergerakan SOI, nilai SOI 30 
hari terakhir memasuki bulan Agustus 2022 yaitu 
sebesar +8.7 yang berarti sedang berada di fase 
La Nina.

Keadaan Suhu Muka Laut

Apabila anomali suhu muka laut bernilai positif, 
menunjukkan bahwa suhu muka laut bernilai 
lebih tinggi dari rata - ratanya yang mendukung 
terjadinya peningkatan pertumbuhan awan 
dan meningkatnya intensitas curah hujan di 
wilayah tersebut. Sedangkan jika bernilai negatif 
menunjukkan bahwa suhu muka laut bernilai lebih 
rendah dari rata - ratanya yang mengakibatkan 
terjadinya penurunan pertumbuhan awan dan 
menurunnya intensitas curah hujan di wilayah 
tersebut. Pada peta prakiraan anomali suhu 
muka laut menunjukkan prakiraan anomali suhu 
muka laut bulan Agustus 2022 di Indonesia pada 
umumnya bernilai positif. Di wilayah perairan 
Pulau Jawa dengan anomali suhu muka laut positif 
bernilai antara +0.4°C s/d +0.8°C akan mendukung 
dalam peningkatan uap air.

Gambar Prakiraan Anomali Suhu Muka Laut Bulan Agustus 2022

(Sumber : http://www.bom.gov.au)

Fenomena MJO

MJO (Madden Julian Oscillation) merupakan 
gangguan cuaca di wilayah tropis yang bergerak ke 
arah Timur dalam jangka waktu 30 – 60 hari. MJO 
terdiri dari delapan (8) fase yang dapat diketahui 
dengan melihat diagram fase monitoring MJO yang 
dikeluarkan oleh Bureau of Meteorology Australia 
(Badan Meteorologi Australia). Pada tiap fase MJO 
memiliki dampak pada wilayah yg berbeda. MJO 
berdampak di wilayah Indonesia apabila nilai indeks 
MJO berada pada fase 3,4,5 dan dinyatakan lemah 
apabila berada dalam lingkaran. Berdasarkan 
diagram fase MJO, posisi MJO pada tanggal 2 
Agustus 2022 berada di dalam lingkaran. Keadaan 
ini menunjukkan prakiraan fenomena MJO bersifat 
tidak aktif dalam mempengaruhi pembentukan 
awan-awan konvektif di wilayah Indonesia.

Gambar Diagram Fase MJO

(Sumber : http://www.bom.gov.au)

Kondisi OLR

OLR (Outgoing Longwave Radiation) dapat 
digunakan untuk mendeteksi adanya tutupan 
awan berdasarkan radiasi gelombang panjang 
yang dipancarkan dari bumi kembali ke angkasa.  
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Semakin tinggi nilai indeks OLR mengindikasikan 
terdapat sedikitnya tutupan awan pada daerah 
tersebut dan sebaliknya semakin rendah nilai 
indeks OLR mengindikasikan terdapat banyaknya 
tutupan awan pada daerah tersebut. Terlihat pada 
gambar, nilai indeks OLR pada akhir Juli 2022 
di sekitar Pulau Jawa berkisar antara 240 W/m2 
hingga 260 W/m2. Hal ini menandakan tutupan 
awan yang cukup banyak di wilayah Pulau Jawa 
termasuk Bandara Soekarno-Hatta.

Gambar OLR Total dan Anomali OLR

(Sumber : http://www.bom.gov.au)

Sedangkan pada citra anomali OLR, 
warna ungu menunjukkan nilai negatif. Hal ini 
mengidentifikasikan radiasi balik yang diterima 
atmosfer dari bumi bernilai lebih kecil dari rata 
- rata karena adanya halangan di atmosfer yang 
diasosiasikan dengan banyaknya awan akibat 
sistem konvektif menguat. Sebaliknya, warna 
cokelat pada citra anomali OLR menunjukkan 
nilai positif dan mengidentifikasikan radiasi balik 
yang diterima atmosfer dari bumi bernilai lebih 
besar dari rata - ratanya karena tidak ada atau 
sedikitnya sistem konvektif di atmosfer. Wilayah 
Pulau Jawa bagian Barat memiliki nilai anomali 
OLR netral dengan interval -10 hingga +10 W/m2 
yang mengindikasikan tidak banyak tutupan awan 
akibat sistem konvektif di wilayah tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan peta prakiraan curah hujan bulan 
Agustus 2022 wilayah Indonesia, khususnya 
Bandara Soekarno – Hatta diprakirakan akan 
terjadi curah hujan dengan intensitas rendah. Hal 
ini sejalan dengan analisis beberapa faktor global 
seperti data di atas, diantaranya 

• Parameter IOD yang berada pada fase 
negatif, sehingga pembentukan awan dan 
bertambahnya intensitas curah hujan cukup 
signifikan;

• Parameter indeks Nino 3.4 menyatakan bahwa 
pada bulan Agustus 2022 wilayah Indonesia 
diprakirakan berada pada fase Netral;

• Parameter indeks SOI bernilai +8.7, hal ini 
menunjukkan pada bulan Agustus 2022 
diprakirakan berada pada fase La Nina;

• Anomali suhu muka laut yang cukup hangat, 
mendukung dalam peningkatan uap air di 
wilayah perairan Pulau Jawa pada bulan 
Agustus 2022;

• Fase MJO yang tidak aktif dalam mempengaruhi 
pembentukan awan-awan konvektif di wilayah 
Indonesia; serta 

• Nilai total OLR berkisar antara 240 W/m2 hingga 
260 W/m2 dan anomali OLR yang bernilai netral 
menunjukkan bahwa tidak banyak tutupan 
awan konvektif yang terdapat di wilayah Pulau 
Jawa khususnya Bandara Soekarno-Hatta. 

Jika dilihat dari kondisi diatas, pada bulan 
Agustus 2022 diprakirakan berada dalam musim 
kemarau dengan intensitas curah hujan rendah. 
Namun, masyarakat harus tetap waspada terhadap 
potensi terjadinya hujan lebat yang disertai petir 
dan angin kencang secara tiba-tiba yang masih 
dapat terjadi pada bulan Agustus 2022 diakibatkan 
aktifnya fase La Nina.[tia]
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R A D A R  C U A C AR A D A R  C U A C A
Cuaca merupakan kondisi udara pada 

waktu dan tempat yang sifatnya tidak 
menentu dan berubah-ubah. Untuk 
mendeteksi cuaca yang proses 

perubahannya cukup cepat dapat menggunakan 
alat yang dinamakan radar cuaca. Radar singkatan 
dari Radio Detection and Ranging adalah suatu 
sistem elektromagnetik yang berguna untuk 
mendeteksi, mengukur jarak dan membuat peta 
benda-benda seperti pesawat terbang, berbagai 
kendaraan bermotor dan informasi cuaca (hujan).

Proses kerja radar secara umum adalah dengan 
memancarkan pulsa elektromagnetik melalui 
antena dengan arah lurus dan kecepatan tetap. 
Setelah gelombang elektromagnetik mengenai 
objek, maka akan dipantulkan dan pantulan tersebut 
akan diterima radar. Radar akan mendeteksi 

keberadaan objek dan mengukur kekuatan 
reflektifitas dari objek tersebut, bergantung pada 
besar komponen dan massa. Jarak dari target 
(objek) diukur berdasarkan perhitungan waktu 
yang ditempuh dari target dan arah antena (azimut 
dan elevasi) menyatakan arah target.

Gambar Prinsip Kerja Radar Cuaca
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Radar cuaca yang digunakan dalam mengamati 
kondisi cuaca adalah Radar Doppler yang tidak 
hanya mengukur reflektifitas namun juga mengukur 
perubahan frekuensi dari pergerakan objek/target. 
Perubahan frekuensi ini dinyatakan sebagai 
kecepatan atau velocity yang digambarkan ke 
dalam pergerakan menjauhi dan mendekati radar 
(Prinsip Doppler). 

Radar cuaca sangat bermanfaat untuk 
mendeteksi kejadian cuaca ekstrim seperti hujan 
lebat, puting beliung, hujan es, kemungkinan 
adanya turbulensi, mendeteksi windshear dan 

sebaran debu vulkanik. Analisa kejadian cuaca 
dapat dilakukan dengan mengolah berbagai produk 
yang terdapat di aplikasi pengolahan radar cuaca.  
Radar cuaca yang digunakan di BMKG saat ini ada 
4 tipe yakni Gematronik, EEC, Vaisala dan Baron. 
Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta menggunakan 
radar dengan tipe EEC.  Diharapkan dengan 
adanya alat radar cuaca ini dapat memudahkan 
prakirawan cuaca lebih mudah dan cepat dalam 
memprediksi dan menganalisa kondisi cuaca untuk 
jangka waktu yang pendek. [carine] 

Gambar Tampilan data reflektifitas dan velocity dalam radar cuaca
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M U N G K I N K A H  S A L J U  T U R U N M U N G K I N K A H  S A L J U  T U R U N 
D I  I N D O N E S I A ?D I  I N D O N E S I A ?

Beberapa waktu lalu bererdar kabar 
dibeberapa media sosial terkait hujan 
salju yang akan turun pada 7 Agustus 
2022 di Indonesia. Berita tersebut 

mengabarkan bahwa salju yang turun disebabkan 
oleh fenomena Bumi dan Neptunus yang berada 
sejajar pada lintasan orbit pada Agustus 2022. 
Hal ini langsung dibantah oleh peneliti dari Badan 
Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Andi Pangerang 
yang menyatakan bahwa fenomena tersebut tidak 
akan berdampak signifikan bagi Bumi dan tidak 
akan menyebabkan terjadinya hujan salju. Lalu 
muncul pertanyaan apakah mungkin ada salju di 
Indonesia? Apakah perbedaan antara hujan salju 
dan hujan es yang biasa terjadi?

Endapan dapat jatuh sebagai kepingan salju ketika 
temperatur lingkungan mencapai kurang dari 2°C. 
Jika temperature lingkungan lebih tinggi dari 2°C 
maka kepingan salju akan mencair ketika jatuh dan 
akan turun sebagai hujan.

Gambar Berita Hoax Prediksi Hujan Salju 
Sumber : Kompas.com

Dikutip dari laman website metoffice.gov.uk, 
salju merupakan presipitasi atau endapan padat 
yang terjadi pada kristal es kecil pada temperature 
dibawah 0° C. Salju terbentuk ketika partikel 
kecil kristal es di awan saling menempel menjadi 
kepingan salju. Jika hal ini berlangsung terus 
menerus maka kristal es akan semakin berat dan 
jatuh ke tahan. Kondisi lingkungan yang kering 
dan dingin menjaga butiran salju tidak saling 
menempel dan mencair sebelum jatuh ke tanah. 

Gambar Salju di Puncak Jayawijaya, Papua
Sumber : Kompas.com

Salju di Indonesia terdapat di Puncak Gunung 
Jayawijaya Papua. Salju dapat terbentuk dari 
kondisi lingkungan yang mendukung seperti 
temperature dan kelembapan. Lokasi puncak 
pegunungan yang tinggi menyebabkan temperatur 
pada puncak gunung menjadi rendah dan kering, 
sehingga mendukung turunnya salju pada puncak 
gunung. Salju yang disebut sebagai salju abadi 
ini juga menurut peneliti BMKG Donaldi Permana 
mengalami penyusutan. Hal ini terlihat dari 
pengukuran yang dilakukan diketahui bahwa tinggi 
ketebalan salju yang kian menurun setiap tahunnya. 
Dimana pada tahun 2015 terukur setinggi 27 meter, 
tahun 2016 22 meter, dan pada 2021 turun hingga 
8 meter. Hal ini diakibatkan dampak pemanasan 
global dan fenomena cuaca skala global seperti El 
Nino.
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Salju dan hujan es memiliki perbedaan pada 
bentuk dan proses pembentukannya. Butiran es 
pada hujan es dapat mencapai 5 hingga 50 mm 
atau bahkan lebih. Hujan es terbentuk dari titik 
air yang mengembun pada awan dan terangkat 
oleh updraft hingga pada suhu dibawah nol 
derajat celcius hingga membeku. Partikel es ini 
bertumbukan dengan tetes air lainnya membentuk 

es semakin besar hingga terlalu berat dan jatuh ke 
tanah. Es yang  jatuh dapat berbentuk bulat atau 
berbentuk tak beraturan. Berbeda dengan salju 
yang butuh temperature di bawah 2°C, hujan es 
dapat terjadi pada temperatur lingkungan yang 
lebih hangat. Kelembaban yang cukup, updraft 
kuat, dan ketinggian freezing level yang rendah 
dapat mendukung terjadinya hujan es. [aldo]

Gambar Butiran es yang jatuh saat hujan es
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M E N G E N A L  G E LO M B A N G  R O S S B YM E N G E N A L  G E LO M B A N G  R O S S B Y

Gelombang Rossby, atau yang 
dikenal juga sebagai gelombang 
planet merupakan osilasi atmosfer 
samudera dengan panjang 

gelombang yang panjang dan biasanya merambat 
sejajar dengan garis bujur. Gelombang Rossby 
pertama kali diidentifikasi oleh Carl-Gustaf Arvid 
Rossby pada tahun 1939 untuk menggambarkan 
gerakan kuasi-geostropik skala besar di garis 
lintang tengah. Gelombang ini menjelaskan bagian 
penting dari evolusi dan skala spasial dari sistem 
cuaca dominan pada garis lintang yang lebih tinggi.

Gelombang Rossby Ekuator

Gelombang Rossby Ekuator merupakan 
gelombang planet yang terperangkap di kawasan 
khatulistiwa tetapi dapat merambat dalam arah 
longitudinal dan vertikal. Gelombang Rossby 
Ekuator teramati memiliki masa hidup yang panjang 
yaitu kisaran hari hingga minggu. Gelombang ini 
merambat ke arah barat dengan kecepatan 10-20 
m/s untuk gelombang Rossby pada atmosfer kering 
dan 5-7 m/s untuk gelombang Rossby pada atmosfer 
lembap. Adapun di lautan kecepatan gelombang 
Rossby Ekuator berkisar 1 m/s. Mengingat bahwa 
Samudera Pasifik di khatulistiwa memiliki lebar 
sekitar 17.760 km, gelombang Rossby atmosfer 
akan melintasi atas Samudera Pasifik dalam waktu 
sekitar 18 hari sedangkan gelombang laut Rossby 
akan memakan waktu sekitar 210 hari.

Gelombang Rossby khatulistiwa dapat 
diidentifikasi dalam analisis angin tropis 850 hPa 
yang digambarkan pada gambar 2 dan citra satelit 
yang menyertainya (Gbr. 3). Dengan menganalisis 
gambar tersebut kita bisa mendapatkan beberapa 
gambaran untuk skala spasial gelombang ini. 
Warna sesuai dengan rotasi yang berkaitan 
dengan gelombang. Jarak timur-barat antara dua 
daerah dengan warna yang sama (kuning dengan 
kuning, ungu dengan ungu) merupakan panjang 
satu gelombang. Mengamati dua wilayah kuning 
yang diidentifikasi di utara khatulistiwa, kita dapat 
melihat bahwa yang pertama terletak sekitar 75 ° 
BT sedangkan yang kedua berpusat di dekat 160 ° 
BT. Ini sesuai dengan skala horizontal hampir 100 ° 
bujur, atau 10.000 km. Contoh gelombang Rossby 
ini adalah salah satu yang terbesar (panjang 
gelombang terpanjang), karena mencakup sekitar 
sepertiga dari keliling khatulistiwa. Gelombang 
Rossby “panjang” (gelombang yang jelas 
didominasi oleh konservasi Vortisitas Potensial) 

Gambar 1 Kenampakan gelombang Rossby di atmosfer dan di lautan 
pada lintang tinggi 

Sumber: nsn_OS ITB_Kelvin and Rossby Waves 2012

Pada gambar tersebut dijelaskan gelombang 
laut Rossby memiliki panjang gelombang ratusan 
kilometer sedangkan panjang gelombang atmosfer 
ribuan kilometer dan dapat memakan waktu 10-20 
tahun untuk menyelesaikan siklus periodiknya.

Gelombang Rossby didorong oleh gaya Coriolis 
(gaya nyata yang menyebabkan perubahan 
gerakan benda dalam sistem yang berputar) 
dan gradien tekanan, menyebabkan fluida yang 
bergerak ke utara dari ekuator dibelokkan ke timur 
dan sebaliknya. Gelombang Rossby juga memiliki 
pengaruh besar pada cuaca di wilayah tropis, pada 
penelitian P Wu dari Jepang gelombang ini terbukti 
mempengaruhi pola cuaca di Sumatera barat yaitu 
mengakibatkan hujan deras. 
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biasanya berukuran sekitar 4.000 hingga 10.000 
km. Skala jarak meridional gelombang ini adalah 
sekitar 20° garis lintang karena pusat-pusatnya 
terletak kira-kira 10° di kedua sisi khatulistiwa.

(dan dibentuk oleh) kelompok badai petir (kluster 
thunderstorm), hal tersebut membuat gelombang 
ini penting untuk prakiraan cuaca jangka pendek di 
daerah tropis.

MRG diidentifikasi dari berbagai data satelit dan 
analisis model numerik memiliki skala longitudinal 
sepanjang 1.000-4.000 km, dan rentang periode 
4-5 hari serta bergerak dengan kecepatan 8-10 m 
s-1.

Mengapa disebut gelombang Mixed Rossby-
Gravity? karena gelombang ini memiliki dua energi 
pembangkit yang saling berpadu, yaitu konservasi 
PV (Vortisitas Potensial) dan buoyancy (daya 
apung). Karena energi pembangkit ganda ini, 
gelombang MRG akan dicirikan oleh pusat PV yang 
berbeda. Di daerah tropis gelombang seperti itu 
diperkirakan akan termodulasi kuat oleh konveksi 
pada atmosfer lembap (Gambar. 4). [eria]

Gambar 2. Bukti Gelombang Rossby Ekuator di Australian Bureau of 
Meteorology (BOM) dari analisis angin tropis pada lapisan 850 hPa 

pukul 12 UTC tanggal 7 October 2002.

Gelombang Mixed Rossby-Gravity

Gelombang Mixed Rossby-Gravity merupakan 
perpaduan dari gelombang Rossby itu sendiri 
namun memiliki karakteristik gelombang Gravitas, 
yaitu berosilasi secara vertikal dan kemudian 
merambat ke arah barat dengan kecepatan rambat 
yang sangat rendah. Gelombang ini umum terjadi 
di daerah tropis. Gelombang ini membentuk 

Gambar 3 .Citra satelit IR dengan analisis angin tropis 850 hPa untuk 
00 UTC tanggal 7 Oktober 2002, yang dikeluarkan oleh Bureau of 

Meteorology (BoM) dari satelit GMS-5 yang dioperasikan oleh Japan 
Meteorological Agency (JMA).

Gambar 4. Citra satelit IR yang menunjukkan gelombang Mixed 
Rossby-Gravity di ekuator pada pukul 00 UTC 21 November 2002.
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PENETRATION TESTPENETRATION TEST

Sebuah perusahaan maupun 
instansi yang memiliki server yang 
terhubung ke sebuah jaringan dan 
di dalamnya terdapat data-data 
yang sangat penting tentunya 

akan memikirkan bagaimana caranya agar data-
data yang dimiliki aman dari berbagai ancaman 
siber. Keamanan dari produk-produk teknologi 
yang terintegrasi pada sistem dan/atau jaringan 
merupakan aspek yang sangat penting untuk 
diperhatikan. 

Penetration test (Pentest) adalah upaya untuk 
mengevaluasi dan menganalisis keamanan dari 
produk-produk teknologi yang tersambung dalam 
satu sistem dan/atau jaringan melalui simulasi 
cyber attack. Karena memang termasuk salah 
satu upaya meretas, pentest juga kerap disebut 
dengan ethical hacking. Tujuan Penetration 
Testing diantaranya adalah untuk menentukan 
dan mengetahui serangan-serangan yang 

kemungkinan bisa terjadi terhadap kerentanan 
yang ada pada sistem, mengetahui dampak 
bisnis yang diakibatkan dari hasil ekploitasi 
yang dilakukan oleh penyerang. Penetration 
Testing dapat dikatakan merupakan salah satu 
komponen penting dari Security Audit .

Langkah-langkah dalam Penetration Testing:

• Langkah pertama yang dilakukan pada 
Pentest adalah perencanaan. Pada tahapan 
ini harus dibicarakan ruang lingkup pentest, 
range waktu, dokumen legal (kontrak), jumlah 
tim yang dibutuhkan serta apakah staff dan 
karyawan diberitahukan terlebih dahulu atau 
tidak tentang adanya pentest.

• Langkah berikutnya adalah information 
gathering dan analysis. Pada tahapan ini 
dikumpulkan semua informasi tentang sistem 
target. Ada banyak alat bantu yang bisa 
digunakan, diantaranya adalah www.netcraft.
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com. Kemudian dilakukan network survey 
untuk mengumpulkan informasi domain, server, 
layanan yang ada, ip adress, host, adanya 
firewall, dll. Tool yang biasa digunakan semisal 
Nmap.

• Langkah selanjutnya adalah vulnerability 
detection (pencarian celah keamanan). Setelah 
mengetahui informasi tentang sistem, pencarian 
celah keamanan bisa dilakukan manual atau 
secara otomatis misalnya dengan Nessus.

• Setelah menemukan celah keamanan, 
maka langkah berikutnya adalah percobaan 
penyerangan (penetration attempt). Pada proses 
ini dilakukan penentuan target, pemilihan tools 
dan exploit yang tepat. Umumnya diperlukan 
juga kemampuan password cracking. Cara 
lain yang dapat dilakukan adalah dengan 
melakukan social engineering dan pengujian 
physical security dari sistem.

• Tahap berikutnya adalah analisis dan pembuatan 
laporan. Disini biasanya dilaporkan tentang 
langkah kerja yang dilakukan, celah keamanan 
yang ditemukan serta usulan perbaikan. 
Tahapan selanjutnya biasanya tindak lanjut, 
yang biasanya harus dilakukan bersama-sama 
dengan admin untuk memperbaiki sistem.

Ada 3 Metode yang biasa digunakan dalam 
melakukan pentest, daintaranya adalah:

1. Metode BlackBox

Pada metode black box, tester tidak dibekali 
informasi apapun tentang sistem yang akan diuji, 
baik infrastruktur atau pun source code yang 
digunakan. Tester diposisikan layaknya hacker yang 
harus mengeksploitasi sistem untuk mencari celah 
keamanan yang bisa diretas. Di sinilah tester harus 
mencoba untuk menggali dari awal semua informasi 
yang diperlukan kemudian melakukan analisis serta 

menentukan jenis attack yang akan dilakukan. 
Tester dengan metode black box harus kenal 
dengan alat pemindaian otomatis dan metodologi 
pentest manual. Mereka juga harus memiliki 
kemampuan untuk membuat map dari sistem yang 
diuji berdasar observasi yang sudah dilakukan. 
Lamanya pengujian tergantung kemampuan tester 
untuk menemukan dan mengeksploitasi sistem. 
Apabila penguji tidak memiliki kemampuan yang 
baik, maka kerentanan sistem akan sulit ditemukan 
dan diperbaiki.

2. Metode White Box

Pada White Box Testing, seorang tester sudah 
mengetahui semua informasi yang diperlukan untuk 
melakukan penetration test, karena sudah diberi 
akses penuh. Maka tantangan dalam metode White 
Box Testing adalah meneliti, memilah-milah semua 
data yang diterima tersebut dan mengalokasikan 
celah pada tiap titik yang dianggap. Inilah yang 
membuat metode White Box Testing bisa memakan 
waktu paling lama dibanding dua metode di atas.

3. Metode Grey Box

Metode Grey Box akan memberikan penilaian 
keamanan yang lebih efisien dibandingkan Black 
Box. Dengan memiliki sejumlah informasi, tester 
bisa menguji sistem keamanan dan mensimulasikan 
serangan. Metode Grey Box juga memungkinkan 
penguji bisa melakukan pengujian secara lebih 
fokus untuk mengeksploitasi kerentanan dengan 
risiko yang lebih besar.

Jika dilihat berdasarkan objeknya, setidaknya 
ada 6 jenis pentest yang dapat dilakukan. Masing-
masing objek membutuhkan treatment yang 
berbeda. Kita perlu menyesuaikan objek dengan 
pengetahuan, metode, dan tool yang akan kita 
gunakan dalam proses pentest. Keenam jenis 
pentest tersebut adalah: 
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4. Network service Pentest

Objek yang diuji dalam network service pentest 
tidak lain adalah infrastruktur jaringan. Tujuan 
utama dari pentest jenis ini tidak lain untuk 
mengidentifikasi kelemahan pada objek-objek 
network service seperti server, firewall, switch, 
router, printer, workstation, dan lain-lain.

Network service pentest (penetration test) harus 
dilakukan agar menghindarkan bisnis dari serangan 
siber di network service seperti:

a) Firewall Misconfiguration and Firewall 
Bypass 

b) IPS/IDS Evasion Attacks

c) Router Attacks

d)  DNS Level Attacks:

•	Zone Transfer Attacks 

•	Switching or Routing Based Attacks 

e) SSH Attacks 

f) Proxy Server Attacks 

g) Unnecessary Open Ports Attacks 

h) Database Attacks 

i) Man In The Middle (MITM) Attacks

j) FTP/SMTP Based Attacks  

Network service pentest  mencakup banyak 
elemen dalam sistem operasional bisnis. 
Network service kehadirannya cukup vital untuk 
operasional bisnis. Maka dari itu biasanya upaya 
pentest (penetration testing) kerap dilakukan rutin 
setidaknya tiap tahun, baik untuk jaringan internal 
maupun eksternal.

5. Web Application Pentest

Web application pentest digunakan untuk 
menemukan kerentanan dan kelemahan 

keamanan pada aplikasi berbasis web. Pentest 
ini menggunakan beberapa teknik dan ‘serangan’ 
yang tujuannya untuk menembus keamanan suatu 
web application.

Beberapa elemen yang dipindai dalam upaya 
pentest jenis ini antara lain web based application, 
browser dan komponen-komponen lainnya seperti 
ActiveX, Plugins, Silverlight, Scriptlets, dan 
Applets. Cukup kompleks fase pengujian pentest 
ini karena setiap elemen yang berfungsi pada 
web-based application harus dicari kelemahannya. 
Maka dari itu, dibutuhkan membuat manajemen 
waktu dan tenaga yang tepat sebelum memulai 
dan melakukannya.

Cara melakukan pentest jenis ini mengalami 
perubahan dari waktu ke waktu. Selain faktor 
teknologi yang terus berkembang, meningkatnya 
ancaman juga menjadi alasan perubahan yang tak 
dapat terbantahkan.

Alasan utama mengapa diperlukan web 
application pentest adalah mengidentifikasi 
kelemahan dan kerentanan dari keamanan 
pada web based application beserta komponen-
komponen di dalamnya seperti database, source 
code, hingga jaringan back-end. Prioritas utama 
pentest ini sebagai memberikan solusi untuk aspek 
mitigasi.

Web based application yang ada di hari 
ini umumnya dikembangkan dengan metode 
agile (development berkelanjutan). Metode 
agile dikenal mempunyai banyak variabel di 
dalamnya, banyaknya variabel yang ada kerap 
kali memunculkan bug atau error yang kemudian 
berdampak pada keamanan aplikasi. Alhasil, 
developer akan lebih sibuk membenahi bug 
daripada melakukan development.

Untuk jenis web-based application, perusahaan 
umumnya tidak mempekerjakan pentester secara 
tetap. Seperti Google misalnya, mereka lebih 
memilih untuk memberikan hadiah jika ada orang 



23ISSN 2684-7299Vol 5 No 7 2022

yang menemukan kerentanan pada aplikasi yang 
mereka miliki.

6. Client Side Pentest

Client side pentest digunakan untuk menemukan 
kelemahan keamanan pada client side application. 
Beberapa program atau aplikasi yang termasuk 
client side application antara lain Putty, email 
clients, web browsers, Macromedia Flash, dan 
lain-lain. Program-program lain seperti Adobe 
Photoshop dan Microsoft Office Suite juga menjadi 
subyek testing dari client side application.

Client-side pentest akan mengcover serangan-
serangan siber seperti:

a) Cross-Site Scripting Attack 

b) Clickjacking Attack 

c) Cors-Origin Resource Sharing (CORS) 

d) Form Hijacking HTML

e) Injection Open Redirection 

f) Malware Infection

7. Wireless Pentest

Wireless pentest melibatkan identifikasi dan 
inspeksi koneksi yang menghubungkan device-
device dalam satu wifi perusahaan. Beberapa 
device yang menjadi objek pentest jenis ini antara 
lain, desktop, laptop, tablet, smartphones, dan 
Internet of Things (IoT).

Umumnya, wireless communication memediasi 
jalannya data masuk dan data keluar dalam 
sebuah jaringan. Maka dari itu, keamanan jaringan 
wireless perlu untuk diidentifikasi lebih jauh untuk 
mengantisipasi kebocoran data atau akses-akses 
yang tidak sah.

Beberapa poin yang perlu dijadikan pertimbangan 
sebelum melakukan wireless pentest antara lain:

a) Apakah semua titik akses sudah diidentifikasi 
dan berapa banyak titik yang metode 
enkripsinya buruk? 

b) Apakah aliran data input dan output berada 
dalam jaringan yang dienkripsi? 

c) Apakah ada sistem monitoring untuk 
mengidentifikasi unauthorized user?  
d) Apakah ada kemungkinan tim IT melakukan 
kesalahan konfigurasi atau menduplikasi 
jaringan wireless? 

d) Cara apa yang digunakan untuk melindungi 
jaringan wireless? 

e) Apakah semua titik akses wireless 
menggunakan protokol WPA?

8. Social Engineering Pentest

Social engineering pentest merupakan sebuah 
upaya untuk ‘membujuk’ atau menebar trik 
kepada user untuk memberikan informasi sensitif. 
Beberapa data yang kerap menjadi sasaran upaya 
ini antara lain username dan password. Serangan 
cyber social engineering yang biasa dilakukan oleh 
pentester antara lain: Physing, Tailgating, Imposter, 
Name Dropping, Pre-texting, Dumpster Diving, 
Eaves Dropping, dan Gifts.

Statistik terkini menyebutkan bahwa serangan 
siber yang banyak dilakukan adalah jenis social 
engineering. User internal menjadi ancaman 
terbesar pada keamanan jaringan. Cara yang 
paling efektif untuk menanggulangi ancaman-
ancaman tersebut antara lain social engineering 
test dan kesadaran akan produk-produk teknologi 
yang akan digunakan.

9. Physical Pentest

Physical pentest merupakan upaya dari 
pentester untuk menembus hambatan ‘fisik’ dari 
infrastruktur, bangunan, sistem, bahkan staff dari 
sebuah perusahaan.
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Manfaat utama dari physical pentest adalah 
untuk mengekspos kelemahan dan kerentanan 
dalam physical control (lock, barrier, camera, atau 
sensor) sehingga kelemahan dapat dengan cepat 
ditangani. Dengan mengidentifikasi kelemahan-
kelemahan ini mitigasi yang tepat dapat dilakukan 
untuk memperkuat physical security posture.

Pada dasarnya perusahaan besar sudah 
memilki tenaga IT yang handal, tetapi untuk 
menguji kekuatan suatu sistem tentu saja harus 
dilakukan pengujian yang dilakukan oleh orang lain 

(idealnya) bukan dari orang dalam sendiri sehingga 
perusahaan mendapatkan solusi atau gambaran 
yang baik dari pihak ketiga.

Pentest adalah langkah preventif yang tak 
terbantahkan untuk menjaga aset-aset digital. Oleh 
karena itu, perusahaan-perusahaan besar tidak 
ragu untuk menginvestasikan dana besar aset-aset 
teknologi yang terkait agar tetap aman. Bahkan 
mereka melakukan pentest secara berkala. [mzb]
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Jakarta – Kepala Stasiun Meteorologi 
Soekarno-Hatta, Achadi Subarkah 
Raharjo memberikan pemaparan  
dihadapan Direktorat Pembinaan 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(PPK-BLU) terkait pelayanan yang diberikan 
Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta dan proyeksi 
pelayanan 5 tahun kedepannya, Rabu 13 Juli 
2022. Pemaparan yang dilakukan secara darling 
ini, dihadiri oleh pejabat PPK-BLU, pejabat BMKG 
Pusat dan Tim Penyusun Dokumen BLU Stasiun 
Meteorologi Soekarno-Hatta.

Dalam pemaparan tersebut, Achadi 
menjelaskan tentang pelayanan informasi 
meteorologi penerbangan yang diberikan oleh 
Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta yang sedang 
berjalan dan proyeksi pelayanan selama 5 tahun 
kedepan serta inovasi-inovasi pelayanan sebagai 
peningkatan pelayanan meteorologi penerbangan 
untuk mendukung keselamatan penerbangan. 

Achadi juga menjelaskan tentang proses bisnis  dan 
pola hubungan antara Airnav, Stasiun Meteorologi 
Soekarno-Hatta dan pihak Airlines.

Setelah pemaparan disampaikan, dilanjutkan 
dengan sesi tanya jawab yang disampaikan dari 
direktorat PPK-BLU. Dalam sesi Tanya jawab ini, 
direktorat PPK-BLU memberikan pertanyaan yang 
cukup banyak dan salah satu pertanyaan dari 
Direktorat PPK-BLU adalah memastikan tentang 
proses bisnis Stasiun Meteorologi Soekarno-
Hatta kedepan, apakah ada perubahan atau tidak. 
Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat dijawab 
dan dijelaskan dengan baik oleh Achadi, sehingga 
memberikan kepuasan kepada Direktorat PPK-
BLU. 

Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk 
memperjelas tentang pelayanan dan proses bisnis 
Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta yang sedang 
diajukan sebagai Badan Layanan Umum (BLU). 
[yuli]
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ABSTRAK

Fenomena hujan es merupakan fenomena cuaca ekstrem yang disebabkan oleh tumbuhnya awan 
Kumulonimbus, radar cuaca Doppler merupakan instrumentasi yang memiliki resolusi ruang dan waktu yang 
tinggi untuk mendeteksi dan memprediksi kejadian hujan es dan salah satu metode yang dapat digunakan 
adalah metode Probability Of Hail (POH). Metode ini berdasarkan dua parameter, yaitu ketinggian  pada 
reflectivity 45 dBZ dan ketinggian freezing level atau ketinggian pada suhu 0°C yang selisihnya kemudian 
dikonversi ke dalam persen. Berdasarkan pengamatan radar cuaca dengan menghitung reflectivity 
maksimumnya dan nilai POH pada kejadian hujan es, didapatkan nilai yang menyatakan adanya awan 
Kumulonimbus dan fenomena  hujan es di kota Tangerang Selatan terjadi dari jam 15.19 WIB sampai 
dengan jam 15.51 WIB. 

Kata kunci: Hujan Es, Kumulonimbus, POH 

1. Pendahuluan

Pada tanggal 14 Maret 2022 telah terjadi hujan es di 
beberapa wilayah di kota Tangerang Selatan, antara 
lain di Kecamatan Setu pada pukul 15.30 Waktu 
Indonesia Barat (WIB) [1,2]. Fenomena cuaca 
ekstrem hujan es bukan merupakan fenomena 
cuaca yang baru atau fenomena cuaca yang aneh, 
karena sebenarnya berpotensi terjadi di Indonesia 
namun kejadiannya memiliki frekuensi yang jarang.   
Fenomena  ini  sifatnya lokal, tidak merata, terjadi 
sangat mendadak, dan sulit diperkirakan [3]. 

Hujan es merupakan salah satu bentuk dari 
presipitasi yang berupa bola-bola, potongan, 
maupun serpihan-serpihan es dan memiliki   
diameter antara  5-50 mm. Namun   dalam 
pertumbuhan ekstrem,  diameter hujan es bisa lebih 
besar lagi. Hujan es dapat jatuh secara tepisah 
atau terkumpul menjadi   gumpalan-gumpalan yang 
memiliki  bentuk yang tidak teratur [4].

Awal terjadinya hujan es karena  tumbuhnya jenis 
awan bersel tunggal  berlapis-lapis (Kumulonimbus) 

yang  dekat dengan permukaan  tanah  atau dapat 
juga berasal dari multi sel awan dengan luasan  
area horizontal  sekitar 3-5 km yang tumbuh vertikal 
ke atas dengan  ketinggian  mencapai  30.000 kaki 
atau lebih. Kejadian hujan es  sangat  singkat, yaitu  
kurang  dari  satu jam [5].

Instrumentasi meteorologi dengan resolusi temporal 
dan spasial yang tinggi untuk mendeteksi fenomena  
meteorologi,  termasuk  hujan  es,  adalah radar 
cuaca Doppler. Parameter yang dapat diamati 
melalui radar cuaca Doppler adalah echo reflectivity 
dan  radial  velocity.  Nilai  reflectivity  dipengaruhi 
oleh jumlah massa, volume, dan densitas pada 
suatu sampling volume [6].  Sedangkan nilai radial 
velocity dihitung menggunakan prinsip Doppler, 
dengan merata-rata nilai kecepatan partikel pada 
suatu sampling volume [7]. Data reflectivity dapat 
digunakan untuk mendeteksi kejadian hujan es [8]. 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk 
mendeteksi dan memprediksi potensi kejadian 
hujan es berdasarkan hasil pengamatan radar 
cuaca dan radiosonde adalah metode Waldvogel, 

AN IDENTIFICATION OF HAIL IN SOUTH TANGERANG MUNICIPALITY USING 
DOPPLER WEATHER RADAR DATA
(CASE STUDY ON MARCH 14,2022)
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metode ini merupakan metode yang paling akurat 
dalam mendeteksi hujan es [9]. Metode Waldvogel 
adalah metode deteksi  kejadian  hujan  es  dengan  
menggunakan  dua  parameter,  yaitu  ketinggian  
pada reflectivity 45 dBZ (H45) dan ketinggian 
freezing level atau ketinggian pada suhu 0°C 
(H0). Ketika  ketinggian  pada  reflectivity  45  
dBz  meningkat  hingga  1,4  km  atau  lebih  di 
atas freezing level, maka hujan es akan sangat 
mungkin terjadi dan probabilitas kejadian hujan es 
meningkat seiring dengan meningkatnya ketinggian  
reflectivity inti sel awan 45 dBz di atas freezing 
level [10]. Selisih H45 dan H0 selanjutnya akan 
dikonversi menjadi Probability Of Hail (POH) dalam 
persen. Ketika selisih ketinggian lebih dari 5,5 km, 
persentase peluang kejadian hujan es akan lebih 
dari 100% [11].

Gambar 1. Probability of Hail sebagai fungsi dari H45 – 
H0 [11]

Diharapkan dengan menggunakan POH maka 
kejadian  hujan es di kota Tangerang Selatan dapat 
diidentifikasi.  

1. Metode Penelitian

2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian didasarkan pada wilayah yang 
teramati oleh radar cuaca Stasiun Meteorologi 
Kelas I Soekarno-Hatta yang terletak di Kota 
Tangerang, Provinsi Banten. Kejadian hujan es 
tanggal 14 Maret 2022 terjadi di kota Tangerang 
Selatan.

2.2 Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data radar cuaca volumetrik yang kemudian diolah 
menjadi data reflectivity dan data radiosonde. 
Data radar yang digunakan adalah data radar 
cuaca Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta 
tanggal 14 Maret 2022. Metode operasional radar 
cuaca Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta 

menggunakan teknik Volume Coverage Pattern 
(VCP) 21 yang memiliki 11 elevasi, yaitu dari 0.50⁰ 
hingga 19.50⁰, Radar cuaca Stasiun Meteorologi 
Kelas I Soekarno-Hatta merupakan radar cuaca 
Doppler dengan tipe C-Band, serta menggunakan 
polarisasi tunggal (single polarization). Data 
radiosonde yang digunakan adalah data 
radiosonde Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-
Hatta tanggal 14 Maret 2022 jam 00.00 UTC.

2.3 Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode deskriptif dengan melakukan pengolahan 
data, menganalisis dan menginterpretasikan citra 
radar cuaca pada kejadian hujan es.  Penelitian 
dimulai dengan menentukan tinggi freezing level 
dari data radiosonde dengan menggunakan 
aplikasi Raobs 5.7, selanjutnya menentukan nilai 
reflectivity lebih dari 40 dBZ untuk mengetahui 
adanya pertumbuhan awan konvektif jenis 
Kumulonimbus dengan menggunakan produk 
radar Column Maximum (CMAX) [12]. Berikutnya 
dilakukan perhitungan Probability of Hail (POH) 
kejadian hujan es. Perhitungan POH dilakukan 
dengan menggunakan produk radar Reflectivity-
based Hail Warning (ZHAIL) melalui aplikasi 
Rainbow 5.49

Perhitungan probabilitas kejadian hujan es 
dirumuskan :

                                   
Dimana:

    Probability of Hail
   Interval transition dipakai      

                 nilai 3 km
   Tinggi freezing level
 Ketebalan antara tinggi ambang batas 

reflectivity dengan tinggi freezing level bernilai 1,4 
km, ambang batas reflectivity 45 dBz

= Tinggi ambang batas reflectivity 
terkoreksi
Pada penelitian ini nilai POH kemudian akan 
diverifikasi dengan kejadian hujan es berdasarkan 
berita media online.

1. Hasil dan Pembahasan

3.1 Tinggi Freezing Level

Dari perhitungan data radiosonde Stasiun 
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Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta pada tanggal 
14 Maret 2022 jam 07.00 WIB, didapatkan 
ketinggian freezing level setinggi 4938 m di atas 
permukaan tanah.

Gambar 2. Pengamatan radiosonde Stasiun Meteorologi 
Kelas I Soekarno-Hatta tanggal 14 Maret 2022 jam 
07.00 WIB

3.2 Reflectivity Maksimum

Hasil pengamatan radar cuaca Stasiun Meteorologi 
Kelas I Soekarno-Hatta tiga puluh menit sebelum 
dan sesudah kejadian hujan es tanggal 14 Maret 
2022 di kota Tangerang Selatan dapat dilihat pada 
gambar (3). 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(e)

Gambar 3. Pengamatan radar cuaca Stasiun Meteorologi 
Kelas I Soekarno-Hatta tanggal 14 Maret 2022 produk 
CMAX (a) jam 15.03 WIB.; (b) jam 15.11 WIB.; (c) jam 
15.19 WIB.; (d) jam 15.27 WIB.; (e) jam 15.35 WIB.; (f) 
jam 15.43 WIB.; (g) jam 15.51 WIB.; (h) jam 15.59 WIB.
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Dengan menggunakan produk CMAX maka 
didapatkan nilai reflectivity maksimum berkisar 
antara 41.0 dBZ sampai dengan 58.0 dBZ, ini 
mengindikasikan adanya awan Kumulonimbus 
pada saat kejadian tanggal 14 Maret 2022 di kota 
Tangerang Selatan. 

3.3 Probabilitas Kejadian Hujan Es

Probabilitas kejadian hujan es atau POH dihitung 
pada tiga puluh menit sebelum dan sesudah 
kejadian hujan es tanggal 14 Maret 2022 di kota 
Tangerang Selatan dapat dilihat pada gambar (4).

(a)

(b)

(c)

(d)

Gambar 4. Pengamatan radar cuaca Stasiun Meteorologi 
Kelas I Soekarno-Hatta tanggal 14 Maret 2022 produk 
ZHAIL (a) jam 15.03 WIB.; (b) jam 15.11 WIB.; (c) jam 
15.19 WIB.; (d) jam 15.27 WIB.; (e) jam 15.35 WIB.; (f) 
jam 15.43 WIB.; (g) jam 15.51 WIB.; (h) jam 15.59 WIB.

Nilai POH signifikan yang dapat menghasilkan 
hujan es yaitu lebih besar atau sama dengan 50% 
[11], hal ini tercatat dimulai pada jam 15.19 WIB 
yaitu 79% dan meningkat menjadi 100% pada jam 
15.35 WIB kemudian menurun secara bertahap 
sampai kepada nilai 72% pada jam 15.51 WIB lalu 
menurun terus sampai 12% pada jam 15.59 WIB.

4. Kesimpulan

Berdasarkan nilai reflectivity maksimum di semua 
kejadian hujan es didapat nilai reflectivity yang 
menandakan bahwa yang menyebabkan hujan es 
adalah awan Kumulonimbus.

Berdasarkan perhitungan pada kejadian hujan es 
nilai POH 30 menit sebelum dan sesudah kejadian 
hujan es terdapat interval nilai dari 0% sampai 
dengan 100%.

Nilai POH menunjukkan kesesuaian antara 
perhitungan dengan hasil observasi di lapangan. 
Dengan kejadian hujan dimulai dari jam 15.30 WIB 
sampai dengan jam 16.00 WIB. Maka disimpulkan 
bahwa nilai POH  dapat mengidentifikasi kejadian 
hujan es di kota Tangerang Selatan.
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