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“Pulih Lebih Cepat, 
Bangkit Lebih Kuat“

Demikian lah tema yang diusung pada HUT RI ke 77, 
kami tim Buletin Met Aero juga berharap semua yang 
terbaik untuk Indonesia tercinta. Kami juga berusaha 
untuk mendukung agar Indonesia menjadi lebih maju 
dan kuat dengan cara terus berkarya, berinovasi dan 
mensosialisasikan Informasi mengenai Cuaca kepada 
segenap masyarakat dan para pembaca setia Buletin 
Met Aero. 

Setelah bulan agustus kemarin kita lalui, kali ini kita 
akan memasuki bulan September yang mana identik 
dengan mulainya musim hujan. Pada edisi Buletin 
Met Aero kali ini kami Kembali menyajikan beberapa 
topik-topik terupdate yang tentunya dapat menambah 
wawasan dan pengetahuan pembaca sekalian dalam 
bidang meteorologi dan aviation.

Dimulai dari rubik Aerowatch yang memberikan 
infromasi mengenai profil  cuaca pada bulan Agustus 
dan ACS pada bulan September. Selain para pembaca 
dapat melihat profil cuaca waktu lampau yang terjadi 
kami juga memberikan prakiraan untuk satu bulan 
kedepan pada bulan September ini.  Selanjutnya 
kami juga memberikan informasi menarik mengenai 
Adaptasi Perubahan Iklim, Cuaca Ekstrim, Satelit 
Cuaca Himawari, serta analisa mengenai kejadian 
Hujan Es. Tak lupa juga tim kami mengabarkan 
mengenai kegiatan selama bulan agustus kemari 
dalam rubik Aeronews.

Semoga para pembaca dapat terinspirasi dan 
bertambah wawasannya mengenai fenomena-
fenomena cuaca dan infromasi lainya.
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PROFIL CUACA BULAN AGUSTUS 2022 DAN 
AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN SEPTEMBER 

STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA
Buletin MetAero menyajikan profil 

cuaca dan Aerodrome Climatological 
Summary (ACS). Profil cuaca bulan 
Agustus 2022 menggambarkan 

rangkuman kondisi cuaca yang terjadi selama 
bulan terkait di Bandara Soekarno-Hatta terdiri 
dari parameter arah dan kecepatan angin, visibility, 
curah hujan, temperatur udara dan kelembapan 
udara. ACS bulan September menyajikan data 
angin, visibility, dan temperatur udara periode 10 
tahun terakhir. 

PROFIL CUACA BULAN AGUSTUS 2022
1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Profil arah dan kecepatan angin bulan Agustus 
2022 menunjukkan arah angin didominasi dari 
Selatan hingga Barat Daya, sedangkan kecepatan 
angin rata – rata bervariasi dari terendah hingga 
mencapai nilai maksimum 16 knot terjadi pada 
tanggal 20 Agustus 2022. Kecepatan angin yang 
berkisar antara 11 – 17 knot didominasi dari arah 
Utara dan Timur. Berikut adalah gambar profil 
arah dan kecepatan angin bulan Agustus 2022 di 
Bandara Soekarno-Hatta yang disajikan dalam 
bentuk windrose.

2. VISIBILITY
Visibility (jarak pandang) menjadi salah satu 

unsur cuaca yang sangat penting bagi penerbangan 
dalam kegiatan take off dan landing, untuk itu 
para penerbang penting mengetahui kondisi 
jarak pandang guna keselamatan penerbangan. 
Profil visibility bulan Agustus 2022 menunjukkan 
kondisi visibility yang terjadi setiap jamnya, dimana 
mencapai maksimum rata-rata pada siang hari. 
Kondisi rata-rata nilai visibility pada bulan ini, 
yaitu 6,9 km. Sedangkan kondisi nilai minimum 
bulan Agustus yaitu 1,5 km. Kondisi nilai minimum 
visibility ini dihasilkan oleh kondisi cuaca udara 
kabur (fog/mist) dan fenomena cuaca hujan dengan 
intensitas sedang hingga lebat. Berikut adalah 
profil rata – rata visibility harian yang terjadi pada 
bulan Agustus 2022.

Gambar Profil Arah dan Kecepatan Angin Bulan Agustus 2022

Gambar Grafik Visibility Harian Bulan Agustus  2022

3. CURAH HUJAN
Profil curah hujan pada bulan Agustus 2022 

menunjukkan jumlah curah hujan yaitu sebesar 
68,1 mm data tersebut menunjukkan adanya 
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penurunan curah hujan dibandingkan bulan Juli 
2022, pada bulan ini jumlah hari hujan sebanyak 
9 hari. Distribusi curah hujan bulan Agustus 2022 
pada dasarian I (10 hari pertama) adalah 47,2 mm, 
kemudian dasarian II sebesar 8,2 mm, dan pada 
dasarian III dengan jumlah curah hujan sebesar 
12,7 mm. Berikut adalah grafik sebaran curah 
hujan pada bulan Agustus 2022.

maka tekanan udara akan menghasilkan nilai yang 
minimum. Profil tekanan udara bulan Agustus 
2022 menunjukkan nilai rata-rata tekanan udara 
pada bulan ini adalah 1008,4  mb. Adapun nilai 
maksimum yang terjadi pada bulan ini adalah 
sebesar 1011,9 mb sedangkan nilai minimum yang 
tercatat pada bulan Agustus  adalah 1004,8 mb. 
Berikut adalah grafik profil tekanan udara bulan 
Agustus 2022.

Gambar Profil Curah Hujan Harian Bulan Agustus 2022

4. TEMPERATUR UDARA

Profil temperatur udara bulan Agustus 2022 
menunjukkan rata-rata nilainya sebesar 27,7⁰ C. 
Nilai maksimum temperatur udara yang terjadi 
di bulan ini, yaitu 34,0⁰ C terjadi pada tanggal 28 
Agustus 2022. Kemudian nilai temperatur udara 
minimum yang terjadi pada bulan ini adalah 
20,7⁰ C pada tanggal 18 Agustus 2022. Berikut 
adalah profil temperatur udara bulan Agustus 2022.

Gambar Profil Temperatur Udara Bulan Agustus 2022

5. TEKANAN UDARA

Kondisi tekanan udara berbanding terbalik 
dengan kondisi temperatur udara, dimana apabila 
temperatur udara mencapai nilai yang maksimum, 

Gambar Profil Tekanan Udara Bulan Agustus 2022

6. KELEMBAPAN UDARA
Profil kelembapan udara bulan Agustus 2022 

menunjukkan nilai kelembapan udara rata-rata 
sebesar 78%.  Nilai kelembapan udara maksimum 
adalah  sebesar 97% yang terjadi pada tanggal 
03, 04, 05 dan 07 Agustus 2022 sedangkan 
kelembapan udara minimum adalah sebesar 54% 
terjadi pada tanggal 06, 18, dan 19 Agustus 2022. 
Berikut adalah grafik  profil kelembapan udara 
bulan Agustus 2022.

Gambar Profil Kelembapan Udara Bulan Agustus 2022

7. KONDISI CUACA YANG MEMPENGARUHI 
PENERBANGAN

Kondisi cuaca merupakan gambaran keadaan 
udara yang terjadi di suatu wilayah pada waktu 
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tertentu. Dalam dunia penerbangan kondisi cuaca 
merupakan hal yang sangat penting diketahui 
untuk kegiatan take-off dan landing serta dapat 
menunjang informasi pada saat kondisi en-route. 
Tabel Ringkasan Kondisi Cuaca Bulan Agustus 2022

Berikut adalah rangkuman kondisi cuaca yang 
mempengaruhi penerbangan di wilayah Bandara 
Soekarno-Hatta yang terjadi pada bulan Agustus 
2022.

TGL
PAGI HARI  

(06.00-11.00 WIB)
SIANG HARI 

(12.00-17.00 WIB)
MALAM HARI 

(18.00-23.00 WIB)
DINI HARI  

(00.00-05.00 WIB)
RAIN  
(mm)

1 HZ - - BR 0

2 HZ - HZ -RA 0,6

3 BR - -RA TSRA 29

4 BR TSRA -RA -RA 4,6

5 HZ - HZ BR 0

6 HZ - -RA HZ 11

7 HZ - HZ HZ 0

8 BR - HZ -RA 2

9 HZ - HZ BR 0

10 HZ - - HZ 0

11 HZ - HZ HZ 0

12 HZ LTNG LTNG BR 0

13 HZ - HZ HZ 0

14 HZ - - LTNG 0

15 HZ - - -RA 6,0

16 HZ HZ RA VCTS 2,2

17 HZ VCTS HZ HZ 0

18 - - - HZ 0

19 HZ - - HZ 0

20 HZ - HZ - 0

21 - - - HZ 0

22 HZ HZ HZ LTNG 0

23 BR - FU HZ 0

24 HZ - - - 0

25 - - HZ HZ 0

26 HZ - HZ HZ 0

27 HZ HZ LTNG HZ 0

28 HZ -RA TSRA HZ 11,2

29 HZ - - HZ 0

30 HZ - - -RA 1,5

31 - - - HZ 0
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 Dari table kondisi cuaca menunjukkan 
keadaan cuaca yang mendominasi adalah 
kekaburan udara (HZ /BR) dan hujan sedang 
disertai petir (TSRA). Jumlah hari hujan pada bulan 
Agustus sebanyak 09 hari hujan.

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN 
AGUSTUS 

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Aerodrome Climatological Summary (ACS) arah 
dan kecepatan angin bulan September selama 
10 tahun (2012–2021) menyajikan data dalam 
bentuk windrose yang dapat dijadikan acuan 
untuk kegiatan take-off dan landing selama bulan 
September 2022.  ACS arah dan kecepatan angin 
di bulan September menunjukkan variasi angin dari 
arah Utara hingga Barat Daya, namun dapat dilihat 
angin dominan bertiup dari arah Timur Laut dan 
Selatan. Kecepatan angin juga bervariasi dari nilai 
paling rendah hingga kecepatan diatas 17 knot. 
Frekuensi kecepatan angin paling banyak yang 
terjadi di bulan September ada pada kisaran 1–4 
knot (34,7%), disusul kemudian dengan kecepatan 
angin kisaran 4–7 knot (33,4%). Persentase angin 
calm sebesar 3,9%, sedangkan persentase angin 
dengan kecepatan di atas 17 knot hanya sebesar 
0,1% yang sebagian besar terjadi dari arah Timur 
Laut. Berikut ACS arah dan kecepatan angin bulan 
September periode 10 tahun terakhir.

Gambar ACS Arah dan Kecepatan Angin Bulan September 
Periode 2012-2021

Gambar ACS Visibility Bulan September Periode 2012-2021

3. TEMPERATUR UDARA

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 
temperatur udara selama 10 tahun terakhir 
(2012–2021) di Bandara Soekarno-Hatta dapat 
dijadikan acuan untuk melihat kondisi temperatur 
udara pada bulan September tahun 2022. Secara 
umum temperatur udara didominasi kisaran nilai 
25°C–30°C dengan persentase tertinggi sebesar 

2. VISIBILITY

Visibility merupakan jarak pandang mendatar 
yang menjadi salah salah satu komponen penting 
dalam kegiatan take-off dan landing. Aerodrome 
Climatological Summary (ACS) memberikan 
informasi terkait kondisi visibility pada bulan 
September selama 10 tahun (2012–2021) 
guna memberikan gambaran keadaan visibility 
pada bulan September tahun 2022 di Bandara 
Soekarno-Hatta. Secara umum kondisi visibility 
bulan September didominasi pada kisaran 5000–
8000 meter dengan persentase di atas 60% 
terjadi pada pukul 14.00–23.00 UTC, sedangkan 
persentase terendah terjadi pada pukul 08.00 dan 
09.00 UTC. Nilai visibility kisaran 3000–5000 meter 
dengan persentase tertinggi terjadi pada pukul 
20.00 UTC (25,6%), sedangkan untuk nilai visibility 
1500–3000 meter terlihat bahwa frekuensi kejadian 
tidak signifikan, tercatat persentase tertinggi hanya 
2,0% pada pukul 23.00 UTC. Berikut ACS visibility 
September periode 10 tahun terakhir.
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98,3% terjadi pada pukul 01.00 UTC, kemudian 
diikuti dengan persentase 98,0% pada pukul 
12.00 UTC. Nilai temperatur udara pada kisaran 
30°C–35°C terjadi pada pukul 04.00 UTC hingga 
08.00 UTC dengan persentase tertinggi terjadi 
pada pukul 07.00 UTC (96,7%). Sedangkan nilai 
temperatur udara kisaran 20°C–25°C terlihat 
frekuensi kejadian mulai signifikan pada pukul 
20.00 UTC, dengan persentase tertinggi mencapai 
75,3% pada pukul 23.00 UTC. Berikut ACS 
temperatur udara bulan September periode 10 
tahun terakhir. [umi,teguh] Gambar ACS Temperatur Udara Bulan  September  

Periode 2012-2021
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PRAKIRA AN CUACA BULAN SEPTEMBER 2022
Berdasarkan peta prakiraan curah 

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

terjadi curah hujan dengan intensitas rendah 
menuju menengah. 

Untuk mengetahui lebih lengkap prakiraan 
cuaca bulan September 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 Sumatera. 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 masa udara dari 
wilayah Samudra Hindia bagian Barat ke wilayah 

Peta Prakiraan C
urah H

ujan B
ulan Septem

ber 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 September 2022 berada di fase negatif. 
Hal ini menunjukkan bahwa pada bulan September 
2022 diprakirakan aliran massa udara cukup 
signifikan dalam pembentukan awan-awan hujan 
atau awan-awan konvektif di wilayah Indonesia. 

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 IOD Bulan September 2022
Sumber : http://www.bom.gov.au

Gambar Nilai SOI 30 hari terakhir
Sumber : http://www.bom.gov.au

Gambar Nilai Prakiraan Indeks NINO 3.4 
untuk Bulan September 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 

Berdasarkan hasil dari perhitungan prakiraan 
Model Internasional NWP (Numerical Weather 
Prediction) yang menunjukkan bahwa Indeks 
NINO 3.4 untuk bulan September 2022 pada 
umumnya berada pada fase netral menuju La Nina, 
maka kondisi ini cukup berdampak pada potensi 
peningkatan curah hujan di Indonesia.
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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 September 2022 
yaitu sebesar +9.0 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 September 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.

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 6 September 2022 berada 
di dalam lingkaran. Keadaan ini menunjukkan 
prakiraan fenomena MJO bersifat tidak aktif dalam 
mempengaruhi pembentukan awan-awan konvektif 
di wilayah Indonesia.

Gambar Prakiraan Anomali Suhu Muka Laut Bulan September 2022
Sumber : http://www.bom.gov.au

Gambar OLR Total dan Anomali OLR
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 awal September 
2022 di sekitar Pulau Jawa berkisar antara 220 W/
m2 hingga 240 W/m2. Hal ini menandakan tutupan 
awan yang cukup banyak di wilayah Pulau Jawa 
termasuk Bandara Soekarno-Hatta.

Kesimpulan
Berdasarkan peta prakiraan curah hujan bulan 

September 2022 wilayah Indonesia, khususnya 
Bandara Soekarno – Hatta diprakirakan akan 
terjadi curah hujan dengan intensitas rendah 
menuju menengah. 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 September 2022 wilayah Indonesia 
diprakirakan berada pada fase Netral menuju 
La Nina;

• Parameter indeks SOI bernilai +9.0, hal ini 
menunjukkan pada bulan September 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 
September 2022;

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

• Nilai total OLR berkisar antara 220 W/m2 hingga 
240 W/m2 dan anomali OLR yang bernilai 
negatif dengan interval -30 hingga -10 W/m2 
menunjukkan bahwa cukup banyak tutupan 
awan konvektif yang terdapat di wilayah Pulau 
Jawa khususnya Bandara Soekarno-Hatta. 

Jika dilihat dari kondisi diatas, pada bulan 
September 2022 diprakirakan berada dalam musim 
peralihan dari musim kemarau menuju musim 
hujan dengan intensitas curah hujan rendah hingga 
menengah. Masyarakat harus tetap waspada 
terhadap potensi terjadinya hujan lebat yang 
disertai petir dan angin kencang secara tiba-tiba 
yang masih dapat terjadi pada bulan September 
2022 diakibatkan aktifnya fase La Nina. [tia]

Gambar Diagram Fase MJO
Sumber : http://www.bom.gov.au

Sedangkan pada citra anomali OLR, 
warna ungu menunjukkan nilai negatif. Hal ini 
mengindentifikasikan 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 mengindentifikasikan 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 negatif dengan interval -30 hingga -10 W/m2 
yang mengindikasikan cukup banyak tutupan awan 
akibat sistem konvektif di wilayah tersebut.





15ISSN 2684-7299Vol 5 No 8 2022

A D A P TA S I  P E R U B A H A N  I K L I M
Adaptasi perubahan iklim merupakan 

upaya untuk mengatasi dampak 
perubahan iklim sehingga mampu 
mengurangi dampak negatif dan 

mengambil manfaat positifnya. Menurut Kepala 
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG), Prof. Dwikorita Karnawati, perubahan 
iklim merupakan perubahan jangka panjang dari 
distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang 
periode waktu mulai dasawarsa hingga jutaan tahun. 
Berdasarkan data dari 86 stasiun pengamatan 
BMKG dari Gambar 1, suhu rata-rata bulanan 2022 
terlihat lebih panas dibandingkan normal suhu rata-
rata bulanan 1981-2020. 

Salah satu sektor pembangunan di Indonesia 
yang juga tidak terlepas dari ancaman perubahan 
iklim adalah sektor transportasi udara. Berbagai 
sarana transportasi udara berpotensi membuang 
langsung sisa pembakaran bahan bakar pesawat 
ke atmosfer secara kontinyu. Lembaga analisis 
kuantitatif dan ekonomi terkemuka Oxford Economic 
menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan 
kemakmuran masa depan dunia tergantung pada 
pertumbuhan industri penerbangan. Hal itu tertuang 

Gambar 1. Normal suhu rata-rata bulanan 1991-2020 dan suhu 
rata-rata bulanan tahun 2022

Gambar 2. Proyeksi perubahan curah hujan musiman periode 
2032-2040 pada bulan Des-Jan-Feb

dalam laporannya yang berjudul “Aviation The Real 
World Wide Web” mengenai pengaruh ekonomi dan 
sosial yang ditimbulkan oleh industri penerbangan. 
Hal ini membawa konsekuensi bahwa bandara-
bandara di Indonesia sejak sekarang harus 
menyiapkan strategi adaptasi yang tepat akibat 
dampak perubahan iklim. Ini disebabkan aktivitas 
penerbangan sangat berkaitan erat dengan 
keadaan cuaca dan iklim. Kondisi cuaca dan iklim 
baik jangka pendek maupun jangka panjang akan 
sangat mempengaruhi kelancaran operasional 
penerbangan dan kualitas layanan penerbangan.

Dampak dari kenaikan suhu tersebut salah 
satunya memengaruhi curah hujan musiman yang 
tergambar dalam Gambar 2, dimana pada wilayah 
Propinsi Banten, khususnya Bandara Internasional 
Soekarno-Hatta yang terletak di Kota Tangerang, 
diproyeksikan pada periode tahun 2032-2040 
akan mengalami perubahan curah hujan yang 
bertambah tinggi (>40%). 

Peran angkutan pesawat udara di bidang 
transportasi untuk layanan pengangkutan orang 
maupun barang melalui jalur udara dapat memberi 



16 ISSN 2684-7299 Vol 5 No 8 2022

nilai tambah berupa efisiensi waktu dan kecepatan 
yang lebih baik dibandingkan moda transportasi 
lainnya. Walaupun demikian, sisi lain transportasi 
udara juga menghasilkan emisi gas rumah kaca 
(GRK) yang ditengarai menyebabkan pemanasan 
global. Polutan yang dihasilkan dari mesin-
mesin pesawat udara (exhaust gas pollution) 
perlu diperhatikan dampak buruknya terhadap 
lingkungan, meskipun hanya menyumbang 
sekitar 3% dari total emisi GRK dunia tapi dengan 
banyaknya pesawat udara komersial yang 
beroperasi yang semakin meningkat, maka angka 
persentase emisi tersebut diprediksi akan terus 
meningkat pula. Guna mengantisipasi ancaman 
dan dampak perubahan iklim sekaligus mengurangi 
tingkat kerentanan, diperlukan kebijakan dan 
strategi guna mengantisipasi potensi ancaman 
dan sebagai bentuk rencana adaptasi dampak 
yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Kebijakan 
antisipasi tersebut bisa direfleksikan dalam 
bentuk rencana aksi adaptasi perubahan iklim. 
Pada tataran aksi inilah akan sangat diperlukan 
kemampuan adaptasi sebagai fungsi dari sosial 

ekonomi, infrastruktur dan juga teknologi.

Berbagai tantangan tersebut membutuhkan 
langkah antisipasi lebih dini agar mampu 
beradaptasi dan melakukan mitigasi secara 
tepat. Masyarakat bisa ikut berperan dalam 
mitigasi dengan melakukan hal-hal kecil namun 
dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, seperti 
membatasi penggunaan kendaraan bermotor, 
mulai beralih ke sarana transportasi umum, 
menghemat penggunaan listrik dan air, mengurangi 
penggunaan sampah plastik, dan menanam pohon 
di lingkungan sekitar. Terobosan dan lompatan 
inovasi berbasis kepada big data analytics dan 
artificial intelligent merupakan keniscayaan untuk 
peningkatan mitigasi dan adaptasi terhadap 
perubahan iklim tersebut. Penelitian-penelitian 
yang dilakukan oleh para ahli perlu berfokus pada 
usaha mengurangi emisi karbondioksida untuk 
menahan laju kenaikan temperatur global. Namun 
diperlukan juga pendekatan Inovasi Sosial atau 
Rekayasa Sosial sebagai upaya untuk beradaptasi 
terhadap perubahan iklim ini. [Donny] 
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SATELIT HIMAWARI-8

Satelit Himawari 8 adalah satelit 
geostasioner milik negara Jepang 
yang digunakan untuk kepentingan 
meteorologi. Satelit ini mulai 

beroperasi pada 7 Juli 2015, di ketinggian 35.800 
km di atas garis khatulistiwa sekitar 140,7 derajat 
Bujur Timur. Himawari 8 akan berakhir operasinya 
pada tahun 2022 ini, yang kemudian akan di 
gantikan dengan Satelit Himawari 9 (2022-2029).  
Satelit Himawari 8 ini utamanya digunakan untuk 
mengobservasi daerah barat dan Samudra Pasifik 
sampai Asia Timur, sebagai bagian dari program 
pengamatan luar angkasa Global Observation 
System dibawah WMO (World Weather Watch). 

Data dan informasi hasil satelit ini sangat 
beragam, seperti tinggi puncak awan dan 
sebarannya, angin lapisan atas, dan suhu 
permukaan laut dan sebarannya. Informasi ini 

semua digunakan oleh JMA (Japan Meteorological 
Agency) dan NMHS (National Meteorological and 
Hydrological Services) dari berbagai negara seperti 
Indonesia (BMKG), Australia (BOM), Malaysia, 
Singapura, dan lain sebagainy, untuk membuat 
peringatan dini seperti puting beliung dan daerah 
dengan tekanan udara rendah. Data dari satelit 
himawari ini juga dikombinasikan dengan Numerical 
Weather Prediction System (NWP) untuk membuat 
prakiraan cuaca yang lebih tepat dan akurat. 

Spesifikasi teknis dari satelit himawari adalah 
mempunyai 3 jenis sensor yaitu visible, near 
infrared, infrared. Visible menggunakan saluran 
1-3 dengan panjang gelombang cahaya 0,47-
0,64 µm. sedangkan sensor near infrared 
menggunakan saluran 4-6 (0,86-2,3 µm). Dan 
Infrared menggunakan saluran 7-16 (3,9 – 13,3 
µm). Masing-masing sensor tersebut mempunyai 
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kegunaannya masing-masing sebagai contoh 
visible digunakan saat mendapatkan sinar matahari 
yang cukup seperti pagi dan siang hari, sedangkan 
infrared digunakan saat malam hari.

Himawari 8 mempunyai fitur Advanced Himawari 
Imager (AHI) yang akan melakukan pencitraan 
pada lima area:

• Full Disk, akan mengambil citra seluruh 
permukaan bumi yang terlihat dari satelit

• Wilayah Jepang (Area 1 dan Area 2) 

• Target Area 3, area yang terdapat cuaca 
signifikan seperti cyclone dll

• Landmark Area 4 dan 5 area yang ditentukan 
dan merasa penting untuk di observasi

Kelima area tersebut mempunyai timeline 
masing-masing,dimana Fulldisk dilakukan tiap 10 
menit, sedangkan area 1, 2, dan 3 tiap 2,5 menit 
dan area 4 dan 5 tiap 0,5 menit.

Mengutip dari website bmkg (https://www.bmkg.
go.id/satelit/), berikut adalah beberapa produk citra 
satelit yang didapat dari Himawari 8 dan digunakan 
di Indonesia seperti berikut:

Gambar Area Pencitraan Himawari 8

Himawari-8 IR Enhanced

Pada produk Himawari-8 EH menunjukkan suhu 
puncak awan yang didapat dari pengamatan radiasi 
pada panjang gelombang 10,4 mikrometer yang 
kemudian diklasifikasi dengan pewarnaan tertentu, 

dimana warna hitam atau biru menunjukkan tidak 
terdapat pembentukan awan yang banyak (cerah), 
sedangkan semakin dingin suhu puncak awan, 
dimana warna mendekati jingga hingga merah, 
menunjukan pertumbuhan awan yang signifikan 
dan berpotensi terbentuknya awan Cumulonimbus.

Himawari-8 Rainfall Potential

Produk turunan Himawari-8 Potential Rainfall 
adalah produk yang dapat digunakan untuk 
mengestimasi potensi curah hujan, yang disajikan 
berdasarkan kategori ringan, sedang, lebat, hingga 
sangat lebat, dengan menggunakan hubungan 
antara suhu puncak awan dengan curah hujan 
yang berpotensi dihasilkan.

Gambar Hasil Citra Himawari-8 Enhanced

Gambar Hasil Citra Himawari-8 Rainfall Potential

Himawari-8 Geohotspot

Potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan 
dapat teramati dengan citra satelit Himawari-8 
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dengan menggunakan data suhu kecerahan kanal 
infrared untuk filtering awan, serta menentukan 
anomali suhu panas yang menunjukkan potensi 
terjadi kebakaran hutan (titik merah). Selain itu 
ditampilkan juga citra RGB pada kanal visible dan 
near infrared untuk mendeteksi sebaran asap 
(warna coklat) untuk lebih memastikan di daerah 
tersebut terjadi kebakaran.

Citra Sebaran Abu Vulkanik

Sebaran abu vulkanik menampilkan hasil analisis 
abu vulkanik yang ditunjukkan dengan warna 

Kesimpulan

Satelit Himawari 8 mempunyai peran yang 
sangat penting dalam dunia meteorologi, karena 
mempunyai kelebihan dalam area yang luas 
dan dapat mengobservasi daerah-daerah yang 
terpencil dan tidak terjangkau radar cuaca. Akan 
tetapi satelit cuaca juga mempunyai kelemahan 
yakni resolusi yang kurang besar sehingga tidak 
dapat memberikan informasi cuaca yang terjadi 
pada area mikro atau berskala kecil. [mdslt]

merah ditandai dengan poligon berwarna kuning. 
Produk ini hanya dibuat sesuai dengan informasi 
aktivitas gunung berapi dari VAAC Darwin.

Gambar Hasil Citra Himawari-8 Geohotspot

Gambar Hasil Citra Himawari-8 Vulcanic Ash
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Tujuh belas Agustus tahun empat lima 
itulah hari kemerdekaan kita… Adalah 
lagu yang tak asing kita dengar ketika 
bulan Agustus tiba. 77 tahun sudah 

negara kita Indonesia merayakan kemerdekaan, 
sungguh bukan waktu yang singkat untuk tumbuh 
dan berkembang menjadi negara yang mandiri. 
Setelah dua tahun kita mendapat cobaan berupa 
pandemi yang mengakibatkan terbatasnya aktivitas 
diberbagai sektor, Alhamdulillah tahun ini perlahan 
kita mulai pulih dan bangkit dari keterpurukan. 

Dibulan Agustus biasanya banyak 
diselenggarakan acara 17an, mulai dari upacara 
Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, lomba – 
lomba, hingga kegiatatan sosial lainnya. Tahun 
ini Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta (Stamet 
Soetta) turut memeriahkan HUT RI ke-77 dengan 
mengikuti lomba 17an dan berhasil menyabet juara 
3 untuk Lomba Voley Lapangan ditingkat Balai 
Besar Wilayah II BMKG serta juara 2 Kategori 

Dangdut Wanita Offline oleh Aliatus Sa’adah di 
BMKG Pusat.

Stamet Soetta juga mengadakan berbagai 
macam lomba yang dilaksanakan di Gedung 
AMOS 725 pada 19 Agustus 2022 dengan tetap 
memerhatikan protokol kesehatan. Selain untuk 
memperingati HUT RI, acara ini dimaksudkan 
untuk meningkatkan kerjasama serta kekompakan 
antar pegawai. Perlombaan tersebut antara lain :

• Lomba Tenis meja Ganda Putra;

• Lomba Tenis meja tunggal Putra/Putri; 

• Lomba Estafet balok;

• Lomba Estafet Pingpong pralon; dan

• Lomba Memasukkan paku dalam botol 

Tak lupa kegiatan ini ditutup dengan pembagian 
hadiah dan juga doorprize. Selamat kepada para 
pemenang! Indonesia Pulih Lebih Cepat, Bangkit 
Lebih Kuat!! [zak]

TUJUH BELASAN 
DI STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA
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Awan merupakan domain objek 
pengamatan para meteorologist, 
benda kasat mata yang sulit untuk 
digenggam tersusun dari material 

uap air yang bertumbukan dan menyatu menjadi 
titik-titk awan sebelum jatuh menjadi titik-titik hujan. 
Terjadi akibat pergerakan segmen udara basah 
yang hangat pada kondisi lingkungan atmosfer 
yang tidak stabil, berkondensasi hingga dapat 
mencapai ketinggian lapisan stabil tropopause. 
Awan memiliki variasi yang dibedakan berdasarkan 
posisi eksis terbentuknya, seperti awan rendah, 
awan menengah, awan tinggi dan awan konvektif. 

Awan konvektif berbentuk seperti bunga kol 
sebagai reaksi akibat momentum golakan kuat 
pergerakan updraft. Awan konvektif ini memiliki 
fase pertumbuhan yang dapat dibedakan secara 
visual antara lain fase cumulus stage, mature stage 
dan dissipating stage. Pada fase cumulus stage 
awan konektif tumbuh dibawah ketinggian 7 km 
dimana pada ketinggian tersebut molekul uap air 
dari mengalami ionisasi memiliki beda potensial, 
jika semakin besar perbedaan tersebut dapat 
mengalami loncatan muatan menjadi kilat. Fase 

KUNJUNGAN TIM WEATHER NEWS INDEX
selanjutnya yaitu mature stage secara kasat mata 
berwarna kelabu bila terlihat dari jarak dekat, hal 
ini dampak dari spektrum gelombang tampak dari 
cahaya matahari yang mengalami pembiasan oleh 
uap air dan titik-titik awan, tampilan yang dapat 
dilihat secara bebas adalah adanya landasan (anvil) 
yang mengindikasikan batas akhir pertumbuhan 
awan konvektif yang tak dapat menembus lapisan 
stabil disuatu ketinggian. 

Fase terakhir dari fase awan konvektif adalah 
dissipating stage dengan penampakan ketinggian 
puncak awan yang semakin menurun dibandingkan 
sebelumnya sebagai akibat peluruhan titik-titik 
hujan yang telah mencapai ukuran untuk jatuh 
menjadi endapan ke permukaan bumi. Ketiga 
fase awan tersebut ada yang dapat terlihat dalam 
satu waktu pada karakter awan multicell cluster 
line cumulonimbus atau towering cumulus yang 
merupakan kumpulan dari single cell cumulonimbus/ 
towering cumulus menyatu berbaris memanjang 
dan bergerak sebagai satu sisitem. 

Selain dari karakter awan tersebut terdapat 
super sel cumulonimbus yang memiliki inti sel awan 
super yang berkali-kali lipat dari cumulonimbus 
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sel tunggal memiliki tampilan yang dapat dikenali 
seperti putting (mammatus) menjuntai dari dasar 
awan. Kriteria-kriteria karakter awan tesebut sangat 
penting sebagai informasi untuk analisis para 
meteorologist di suatu daerah dalam menentukan 
kondisi atmosfer sebagai input awal untuk membuat 
prakiraan fenomena cuaca yang akan dihasilkan 
dalam rentang waktu beberapa jam kedepan. 

Seiring perkembangan teknologi dan 
ilmu pengetahuan, peran manusia dalam 
mengidentifikasi karakter-karakter awan tersebut 
mulai teralihkan dengan software algoritma 
kecerdasan tiruan atau artificial intelegence 
dalam menemukenali poin-poin dari karakter yang 
menjadi ciri khas objek awan tersebut. Sebagai 
Langkah awal untuk menerapkan hal tersebut 
tim Weather News Index bersama tim puslitbang 
bmkg pusat menempatkan sensor berupa kamera 
canggih yang dibekali dengan software kecerdasan 
buatan untuk menemu kenali ciri khas dari karakter 
awan konvektif serta awan-awan lain di bandara 
soekarno-hatta dekat dengan stasiun meteorologi 
soekarno-hatta pada tanggal 23 agustus 2022 
untuk melihat potensi alat dan pengembangan dari 
alat tersebut kedepan. [soni] 
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Gedung 611 (Tower) Tangerang, 15126 
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ABSTRAK
Pada tanggal 12 Agustus 2022, terjadi hujan es di Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan 
Barat. Dilansir dari kanal berita daring lokal, hujan es yang disertai angin kencang tersebut terjadi pada 
pukul 17.00 WIB atau pukul 10 UTC. Dilaporkan terdapat satu bangunan non permanen roboh akibat 
kejadian hujan es dan angin kencang tersebut. Data radar cuaca Doppler polarisasi ganda di Sintang 
dengan format volumetrik (.vol) diolah menggunakan aplikasi Raindart.exe untuk memperoleh citra radar 
cuaca saat kejadian hujan es. Berdasarkan analisis produk CMAX, terdapat awan Cumulonimbus (Cb) 
yang ditandai dengan nilai reflectivity maksimum mencapai antara 55 s.d. 58 dBZ sekitar pukul 09.41 s.d. 
10.01 UTC. Berdasarkan produk VCUT, terlihat adanya pola pelenyapan awan Cb antara pukul 10.01 s.d. 
10.21 UTC yang ditandai dengan semakin berkurangnya nilai reflectivity maksimum menjadi kurang dari 
50 dBZ hingga kurang dari 40 dBZ disertai penurunan ketinggian inti sel awan Cb. Hal ini mengindikasikan 
adanya presipitasi yang disertai downdraft yang menyebabkan terjadinya hujan es disertai angin kencang 
di Kecamatan Kembayan.

Kata kunci: hujan es, downdraft, cumulonimbus

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang terletak di 
wilayah tropis, sehingga memiliki suhu udara (di 
permukaan) yang selalu hangat serta kelembapan 
udara yang relatif tinggi meskipun pada musim 
kemarau [1]. Banyaknya kandungan uap air yang 
ditandai dengan kelembapan udara yang relatif 
tinggi menyebabkan tingginya pertumbuhan awan-
awan konvektif [2], salah satunya adalah awan 
cumulonimbus (Cb).

Awan Cb memiliki ciri-ciri tebal, gelap, serta 
bergelombang dan bisa tumbuh sangat tinggi. 
Bagian puncak awan dapat menyerupai landasan 
dan berisi kumpulan-kumpulan es [3]. Kumpulan 
es atau batu es (hailstone) terbentuk dalam awan 
konvektif kuat dengan kadar air cair tinggi [4].

Fase pertumbuhan awan Cb adalah sebagai 
berikut.

1. Pada fase tumbuh, awan calon cumulonimbus 

akan terlihat tumbuh pesat terutama 
komponen vertikalnya karena seluruh gerakan 
atau arus dalam pertumbuhan awan bergerak 
ke atas sehingga tubuhnya semakin besar 
dan dapat menjulang tinggi di angkasa sampai 
ketinggian 13 km (40 ribu kaki). Substansi 
awan ini, semuanya berupa butiran air sampai 
ketinggian 5 km dan butiran air campur salju 
(sampai puncaknya) sekitar 8 km. Di daerah 
tropis, bentangan awan ini biasanya kurang 
dari 10 km (daerah tropis).

2. Fase dewasa atau matang tercapai jika 
puncak awan sudah membentuk landasan 
(bentuknya seperti tempaan sepatu) dengan 
bagian atas berbentuk datar karena awan 
padat ini mendapat tekanan dari tropopause 
yang sangat stabil dan panas. Substansi pada 
fase ini, butiran salju di bagian bawah, bagian 
tengah butiran air campur salju dan bagian 
puncak semuanya butiran es (kristal). Pada 
tahap ini pula, arus udara dalam tubuh awan 
naik (updraft) dan turun (downdraft) sehingga 
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kristal-kristal es bisa menembus bagian bawah 
dan tengah. Dari sinilah lahirnya mekanisme 
hujan es (hail).

3. Fase pelenyapan, ditandai dengan adanya 
arus udara ke bawah yang lemah diseluruh sel. 
Fase ini disertai dengan intensitas hujan yang 
makin menurun dari hujan sedang menuju 
hujan ringan.

Hujan es merupakan bentuk presipitasi berupa 
bola-bola, potongan, maupun butir-butir es yang 
terpisah-pisah atau bergabung menjadi gumpalan 
dan memiliki diameter antara 5-50 mm [5]. Hujan es 
diproduksi dari awan konvektif, yaitu awan Cb [6]. 
Hujan es dapat jatuh secara tepisah atau terkumpul 
menjadi gumpalan-gumpalan yang memiliki bentuk 
yang tidak teratur [7].

Indikasi terjadinya kejadian hujan es dapat 
menggunakan data reflectivity radar cuaca [8]. 
Nilai reflectivity merupakan nilai yang diperoleh 
berdasarkan jumlah massa, volume, dan densitas 
suatu sampling volume [9]. Nilai reflectivity yang 
besar mengindikasikan adanya objek di atmosfer, 
seperti batu es yang terdapat pada awan Cb. 
Kejadian badai disertai hujan es biasanya ditandai 
dengan nilai reflectivity lebih dari atau sama dengan 
55 dBZ [10].

Dilansir dari kanal berita daring lokal berkatnewstv.
com, pada tanggal 12 Agustus 2022 sekitar pukul 
17.00 WIB (10.00 UTC), terjadi hujan es disertai 
angin kencang dan petir di Kecamatan Kembayan, 
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Akibat 
kejadian hujan es tersebut, dilaporkan satu unit 
bangunan non permanen roboh. Penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisis kejadian hujan 
es tersebut berdasarkan hasil citra radar cuaca 
Doppler Polarisasi Ganda.

2. Metode Penelitian

Pada penenitian ini, data yang digunakan adalah 
data radar cuaca doppler polarisasi ganda Sintang, 
Kalimantan Barat dalam format rawdata volumetrik 
(.vol) pada tanggal 12 Agustus 2022 pada pukul 
09.41 UTC sampai dengan 10.21 UTC, dengan 
resolusi temporal 10 menit yang diperoleh dari 
BMKG Bidang Pengelolaan Citra Radar.

Data radar cuaca diolah menggunakan aplikasi 
Raindart.exe. Produk radar yang digunakan antara 
lain CMAX dan VCUT. Produk CMAX digunakan 
untuk mengetahui pergerakan awan secara 
horizontal serta nilai reflectivity sebelum, saat, dan 
setelah kejadian hujan es. Produk VCUT yang dapat 
menampilkan citra radar secara cross section dan 
digunakan untuk mengetahui profil serta dinamika 
awan secara vertikal pada kejadian hujan es.

3. Hasil dan Pembahasan

Gambar 1 merupakan citra radar cuaca Sintang 
menggunakan produk CMAX. Berdasarkan Gambar 
1, terlihat bahwa terdeteksi adanya awan dengan 
reflectivity lebih dari 55 dBZ bahkan mencapai 58 
dBZ pada pukul 09.41 UTC dan 10.01 UTC. Nilai 
tersebut menunjukkan adanya awan konvektif atau 
Cb yang berpotensi menyebabkan badai disertai 
hujan es [10]. Berdasarkan time series citra radar 
dari pukul 09.41 s.d. 10.21 UTC, awan Cb terlihat 
bergerak dari arah timur laut menuju barat daya. 
Nilai reflectivity terlihat semakin meningkat pada 
pukul 09.51 dan 10.01 yang menunjukkan adanya 
pertumbuhan awan konvektif berupa awan Cb. 
Pada pukul 10.11, nilai reflectivity menurun menjadi 
40 s.d 50 dBZ dan menjadi kurang dari 40 dBZ pada 
pukul 10.21 UTC.  Hal ini mengindikasikan bahwa 
awan konvektif mengalami fase pelenyapan antara 
pukul 10.01 s.d. 10.21 UTC (17.01 s.d. 17.21 WIB) 
yang ditandai dengan semakin menurunnya nilai 
reflectivity pada citra radar cuaca.

(a)
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Gambar 1. Produk CMAX yang menunjukkan nilai reflectivity 
maksimum tanggal 12 Agustus 2022 (a) pukul 09.41 UTC; (b) 
pukul 09.51 WIB; (c) pukul 10.01 WIB; (d) pukul 10.11 UTC;  
(e) pukul 10.21 WIB

Berdasarkan citra radar cuaca Sintang 
menggunakan produk VCUT pada Gambar 2, 
terlihat adanya peningkatan dan perluasan nilai 
reflectivity maksimum pada pukul 09.41 s.d. 09.51 
UTC. Pada pukul 09.41 UTC, nilai reflectivity 
antara 50 s.d. 55 dBZ pada ketinggian sekitar 
6 s.d. 7 kilometer (km). Pada pukul 09.51 UTC, 
nilai reflectivity maksimum meningkat diatas 55 
dBZ dan semakin meluas pada pukul 10.01 UTC 
pada ketinggian antara 6 s.d 8 km. Pada pukul 
10.11 UTC, terjadi penurunan nilai reflectivity yang 
cukup signifikan, yaitu kurang dari 50 dBZ. Hal ini 
mengindikasikan terjadinya hujan dengan potensi 
adanya hujan es antara pukul 10.01 s.d. 10.11 
UTC.

Berdasarkan Gambar 2, nilai reflectivity yang 
menurun secara signifikan disertai inti sel yang turun 
dari 8 km pada pukul 10.01 UTC menjadi dibawah 
6 km pada pukul 10.11 UTC juga mengindikasikan 
adanya downdraft yang kuat yang menyebabkan 
terjadinya angin kencang di wilayah tersebut.

(b)

(c)

(d)

(e)
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Gambar 2. Produk VCUT yang menunjukkan fase pada awan 
Cumulonimbus tanggal 12 Agustus 2022 (a) pukul 09.41 UTC; 
(b) pukul 09.51 WIB; (c) pukul 10.01 WIB; (d) pukul 10.11 UTC; 
(e) pukul 10.21 WIB

4. Kesimpulan

Berdasarkan produk CMAX radar cuaca, diperoleh 
nilai reflectivity di atas 55 dBZ bahkan mencapai 
58 dBZ pada pukul 09.41 s.d. 10.01 UTC (16.41 
s.d. 17.01 WIB) yang mengindikasikan adanya 
awan Cumulonimbus (Cb) di wilayah Kecamatan 
Kembayan.
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Pada citra radar produk VCUT, awan masih 
mengalami pertumbuhan antara pukul 09.41 s.d. 
10.01 UTC (16.41 s.d. 17.01 WIB). Pada pukul 
17.11 WIB, nilai reflectivity turun secara signifikan 
dari di atas 55 dBZ pada pukul 17.01 WIB menjadi 
kurang dari 50 dBZ pada pukul 17.11 WIB yang 
memungkinkan terjadinya hujan es disertai angin 
kencang.

Produk VCUT menunjukkan adanya penurunan 
nilai reflectivity maksimum disertai penurunan inti 
sel antara pukul 10.01 s.d. 10.11 UTC (17.01 s.d. 
17.11 WIB) mengindikasikan adanya downdraft 
yang menyebabkan angin kencang di wilayah 
Kecamatan Kembayan.
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