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Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Jalan-jalan ke pulau Bali...

Jangan lupa oleh-oleh untuk dibeli...

Selamat berjumpa kembali...

Dengan buletin Met Aero yang anda cintai

Alhamdulillah Buletin Met Aero kembali hadir pada 
edisi kali ini dengan membawakan informasi dan 
artikel-artikel terbaik yang bisa kami sajikan kepada 
pembaca kami yang budiman.

Buletin Met Aero Vol. 5 No.9 edisi ke-40 kali ini dibuka 
dengan informasi rutin tentang profil dan kesimpulan 
cuaca bandara bulan September 2022, serta 
Aerodrome Climatological Summary bulan Oktober 
selama 10 tahun dan prakiraan cuaca bandara bulan 
Oktober 2022. 

Pada rubrik Aerocom ada pembahasan tentang 
albedo, di rubrik Aeronews ada informasi mengenai 
workshop pengamatan udara atas, dan artikel tentang 
pelaksanaan rapat review daftar resiko oleh Stasiun 
Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta. 

Pada rubrik Aerotech akan dibahas tentang AWOS 
AWI, dan terakhir pada rubrik Aerosearch ada kajian 
mengenai cuaca ekstrem, hujan lebat dan angin 
kencang.

Penasaran bukan bapak, ibu, adik, kakak pembaca 
yang budiman ayo silakan dilahap semua artikelnya.....

Akhir kata semoga data,informasi dan artikel-artikel di 
Buletin kami yang tercinta ini bisa bermanfaat bagi kita 
semua, Aamiiin.

Wassalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
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PROFIL CUACA BULAN SEPTEMBER 2022 DAN 
AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN OKTOBER 

STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA
Buletin MetAero kembali menyajikan 

profil cuaca dan Aerodrome 
Climatological Summary (ACS). Profil 
cuaca menggambarkan rangkuman 

kondisi cuaca yang terjadi selama bulan September 
2022 di Bandara Soekarno-Hatta yang terdiri dari 
parameter arah dan kecepatan angin, visibility, 
curah hujan, temperatur udara dan kelembapan 
udara. Sedangkan ACS menyajikan data angin, 
visibility, dan temperatur udara pada bulan Oktober 
periode 10 tahun terakhir yaitu tahun 2012 hingga 
2021. Berikut informasinya:

PROFIL CUACA BULAN SEPTEMBER 2022

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Profil arah dan kecepatan angin bulan September 
2022 menunjukkan arah angin didominasi dari 
Selatan dan Barat Daya, sedangkan kecepatan 
angin rata-rata bervariasi dari terendah hingga 
mencapai nilai maksimum 19 knot terjadi pada 
tanggal 26 September 2022. Kecepatan angin yang 
berkisar antara 11–17 knot didominasi dari arah 
Timur Laut dan Barat Daya. Berikut adalah gambar 
profil arah dan kecepatan angin bulan September 
2022 di Bandara Soekarno Hatta yang disajikan 
dalam bentuk windrose.

Gambar Profil Arah dan Kecepatan Angin bulan September 2022

2. VISIBILITY

Visibility (jarak pandang) merupakan salah satu 
unsur cuaca yang sangat penting bagi penerbangan 
dalam kegiatan take-off dan landing, untuk itu 
penting bagi para penerbang mengetahui kondisi 
jarak pandang untuk keselamatan penerbangan. 
Profil visibility bulan September 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 
6,8 km. Sedangkan kondisi nilai minimum saat 
bulan September yaitu 2 km. Kondisi nilai minimum 
visibility ini dihasilkan oleh kondisi cuaca udara 
kabur (haze/mist) dan fenomena cuaca hujan 
dengan intensitas sedang hingga lebat. Berikut 
adalah profil rata-rata visibility harian pada bulan 
September 2022.
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Gambar Profil Rata-Rata Visibility Harian bulan September 2022

3. CURAH HUJAN

Profil curah hujan pada bulan September 2022 
menunjukkan jumlah curah hujan yaitu sebesar  
134 mm data tersebut menunjukkan adanya 
kenaikan jumlah curah hujan dari bulan 
sebelumnya, dengan jumlah hari hujan sebanyak 
16 hari. Distribusi curah hujan bulan September 
2022 pada dasarian I (10 hari pertama) adalah 
102.1 mm, kemudian dasarian II sebesar 8.6 mm, 
dan pada dasarian III dengan jumlah curah hujan 
sebesar 23.3 mm. Berikut adalah grafik sebaran 
curah hujan pada bulan September 2022.

Gambar Profil Curah Hujan Bulan September 2022

4. TEMPERATUR UDARA

Profil temperatur udara bulan September 2022 
menunjukkan rata-rata nilainya sebesar 27.5⁰C. 
Nilai maksimum temperatur udara yang terjadi 

di bulan ini, yaitu 33,6⁰C terjadi pada tanggal 26 
September 2022. Kemudian nilai temperatur udara 
minimum yang terjadi pada bulan ini adalah 22,2⁰C 
pada tanggal 19 September 2022. Berikut adalah 
profil temperatur udara bulan September 2022.

Gambar Profil Temperatur Udara bulan September 2022

5. TEKANAN UDARA

Kondisi tekanan udara berbanding terbalik 
dengan kondisi temperatur udara, dimana apabila 
temperatur udara mencapai nilai yang maksimum, 
maka tekanan udara akan menghasilkan nilai yang 
minimum. Profil tekanan udara bulan September 
2022 menunjukkan nilai rata-rata tekanan udara 
sebesar 1010,6 mb. Adapun nilai maksimum yang 
terjadi pada bulan ini adalah sebesar 1015 mb 
sedangkan nilai minimum yang tercatat pada bulan 
September adalah 1004,7 mb. Berikut adalah 
grafik profil tekanan udara bulan September 2022.

Gambar Profil Tekanan Udara bulan September 2022
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6. KELEMBAPAN UDARA

Profil kelembapan udara bulan September 2022 
menunjukkan nilai kelembapan udara rata-rata 
sebesar 79%.  Nilai kelembapan udara maksimum 
adalah sebesar 98% yang terjadi pada tanggal  
9 September 2022 sedangkan kelembapan udara 
minimum adalah sebesar 52% terjadi pada tanggal  
4 September 2022. Berikut adalah grafik profil 
kelembapan udara bulan September 2022.

Gambar Profil Kelembapan Udara bulan September 2022

7. KONDISI CUACA YANG MEMPENGARUHI 
PENERBANGAN

Kondisi cuaca merupakan gambaran keadaan 
udara yang terjadi di suatu wilayah pada waktu 
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. 
Berikut adalah rangkuman kondisi cuaca yang 
mempengaruhi penerbangan di wilayah Bandara 
Soekarno Hatta yang terjadi pada bulan September 
2022.

 Dari table kondisi cuaca menunjukkan 
keadaan cuaca yang mendominasi adalah 
kekaburan udara (HZ dan BR) dan hujan ringan 
(-RA). Jumlah hari hujan pada bulan September 
sebanyak 16 hari hujan.

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 - - RA 7
2 BR - LTNG HZ 0
3 HZ - - HZ 0
4 - RA -RA HZ 4.4
5 HZ - -RA LTNG ttu
6 HZ - - RA 2.6
7 HZ VCTS TSRA -RA 31.2
8 -RA -RA -RA -RA 1.3
9 BR TSRA TSRA -RA 38.8

10 BR - RA BR 16.8
11 HZ LTNG -RA BR 0.2
12 -RA - HZ HZ 1
13 - -RA HZ HZ ttu
14 HZ - HZ HZ 0
15 - - HZ HZ 0
16 - - HZ HZ 0
17 HZ HZ HZ 0

Tabel Ringkasan Kondisi Cuaca Bulan September 2022
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18 HZ -TSRA HZ BR 0.4
19 HZ - - - 0
20 HZ - HZ RA 7
21 HZ LTNG HZ BR 0
22 HZ TSRA -RA BR 21.5
23 BR LTNG -RA BR 1.8
24 HZ - HZ BR 0
25 BR - HZ BR 0
26 HZ - VCTS - 0
27 - HZ HZ 0
28 HZ - -RA HZ ttu
29 - - HZ HZ 0
30 HZ - - - 0

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY 
BULAN OKTOBER

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 
arah dan kecepatan angin bulan Oktober selama  
10 tahun (2012–2021) menyajikan data dalam 
bentuk windrose yang dapat dijadikan acuan untuk 
kegiatan take-off dan landing selama bulan Oktober 
2022. ACS arah dan kecepatan angin di bulan 
Oktober menunjukkan angin dominan bertiup dari 
arah Selatan hingga Barat Daya dan juga masih 

ada angin yang cukup dominan bertiup dari arah 
Timur Laut dengan kecepatan bervariasi dari nilai 
paling rendah hingga kecepatan diatas 22 knot. 
Frekuensi kecepatan angin paling banyak yang 
terjadi di bulan Oktober ada pada kisaran 1–4 knot 
(37,6%). Persentase angin calm sebesar 4,1%, 
sedangkan persentase angin dengan kecepatan di 
atas 11 knot sebesar 6,4% yang sebagian besar 
terjadi dari arah Timur Laut. Adanya dominasi angin 
yang bervariasi di bulan Oktober menunjukkan 
masih berlangsungnya periode musim peralihan. 
Berikut ACS arah dan kecepatan angin bulan 
Oktober periode 10 tahun terakhir.

Gambar ACS Arah dan Kecepatan Angin bulan Oktober Periode 2012–2021
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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 
Oktober selama 10 tahun (2012–2021) guna 
memberikan gambaran keadaan visibility pada 
bulan Oktober tahun 2022 di Bandara Soekarno 
Hatta. Secara umum kondisi visibility bulan Oktober 
didominasi pada kisaran 5000–8000 meter dengan 
persentase di atas 70% terjadi pada pukul 14.00–
23.00 UTC kecuali pukul 21.00 UTC, sedangkan 
persentase terendah terjadi pada pukul 07.00 UTC. 
Visibility 3000–5000 meter dengan persentase 
tertinggi terjadi pada pukul 21.00 UTC (24,2%), 
sedangkan untuk nilai visibility 1500–3000 meter 
terlihat bahwa frekuensi kejadian tidak signifikan, 
tercatat persentase tertinggi hanya 1,6%. Berikut 
ACS visibility Oktober periode 10 tahun terakhir.

Gambar ACS Visibility bulan Oktober Periode 2012–2021

2. 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 Oktober tahun 2022. Secara umum temperatur 
udara didominasi kisaran nilai 25°C–30°C dengan 

persentase tertinggi sebesar 95,8% terjadi pada 
pukul 12.00 UTC. Nilai temperatur udara pada 
kisaran 30°C–35°C dominan terjadi pada pukul 
02.00 UTC hingga 09.00 UTC dengan persentase 
tertinggi terjadi pada pukul 04.00 UTC (96,1%). 
Sedangkan nilai temperatur udara terendah pada 
kisaran 20°C–25°C dengan persentase di atas 
60% terjadi pada pukul 22.00–23.00 UTC. Berikut 
ACS temperatur udara bulan Oktober periode 10 
tahun terakhir. [eria, aldo]

Gambar ACS Temperatur Udara bulan Oktober Periode 2012–2021
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PRAKIRA AN CUACA BULAN OKTOBER 2022
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Berdasarkan peta prakiraan curah hujan 
bulan Oktober 2022 di wilayah Indonesia, 
khususnya Bandara Soekarno Hatta 
diprediksi akan terjadi curah hujan 

dengan intensitas menengah. 

Untuk mengetahui lebih lengkap prakiraan cuaca 
bulan Oktober 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 
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 
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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 Oktober 2022 berada di fase negatif. Hal 
ini menunjukkan bahwa pada bulan Oktober 2022 
diprakirakan aliran massa udara cukup signifikan 
dalam pembentukan awan-awan hujan atau awan-
awan konvektif di wilayah Indonesia. 

Nilai Prakiraan IOD Bulan Oktober 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.

Nilai Prakiraan Indeks NINO 3.4 untuk Bulan oktober 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 Oktober 2022 pada umumnya 
berada pada fase netral menuju La Nina, maka 
kondisi ini cukup berdampak pada potensi 
peningkatan curah hujan di Indonesia.

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

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 Oktober 2022 yaitu 
sebesar +18.2 yang berarti sedang berada di fase 
La Nina.
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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 Oktober 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 +1.2°C akan mendukung 
dalam peningkatan uap air.

Prakiraan Anomali Suhu Muka Laut Bulan Oktober 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 yang 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 1 
Oktober 2022 berada di dalam lingkaran, namun 
jika melihat arah pergerakannya diprakirakan akan 
menuju ke fase 3 dan 4. Keadaan ini menunjukkan 
bahwa fenomena MJO diprakirakan akan aktif 
dalam mempengaruhi pembentukan awan-awan 
konvektif di wilayah Indonesia.

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.  
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 Oktober 2022 
di sekitar Pulau Jawa masih sama dengan bulan 
sebelumnya yaitu  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.

OLR Total dan Anomali OLR
Sumber : http://www.bom.gov.au
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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.

Kesimpulan
Berdasarkan peta prakiraan curah hujan bulan 

Oktober 2022 di wilayah Indonesia, khususnya 
Bandara Soekarno Hatta diprakirakan akan terjadi 
curah hujan dengan intensitas menengah. Hal ini 
sejalan dengan analisis beberapa faktor global 
seperti data di atas, diantaranya 

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

2. Parameter indeks Nino 3.4 menyatakan 
bahwa pada bulan Oktober 2022 wilayah 
Indonesia diprakirakan berada pada fase 
Netral menuju La Nina;

3. Parameter indeks SOI bernilai +18.2, hal 
ini menunjukkan pada bulan Oktober 2022 
diprakirakan berada pada fase La Nina;

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

5. Fase MJO yang saat ini tidak aktif, namun 
dalam beberapa hari kedepan diprakirakan 
berada pada fase 3 dan 4, sehingga akan 
mempengaruhi pembentukan awan-awan 
konvektif di wilayah Indonesia; serta 

6. 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 
oktober 2022 diprakirakan berada dalam musim 
peralihan dari musim kemarau menuju musim 
hujan dengan intensitas curah hujan menengah. 
Masyarakat harus tetap waspada terhadap potensi 
terjadinya hujan lebat disertai petir dan angin 
kencang secara tiba-tiba yang dapat terjadi pada 
bulan Oktober 2022. (Tia)
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Mengapa warna pakaian menentukan 
kenyamanan saat beradaptasi dengan 
cuaca? Perlu diketahui bahwa setiap 
objek di permukaan bumi berbeda 

dalam menyerap dan memantulkan energi radiasi 
matahari berdasarkan pada warna dominan atau 
jenis permukaan yang berbeda pada permukaan 
bumi. Albedo adalah perbandingan tingkat radiasi 
matahari yang diserap oleh permukaan dengan 
yang dipantulkan kembali ke atmosfer. Nilai albedo 
berbanding terbalik dengan suhu suatu benda. 
Albedo dengan nilai yang tinggi menunjukkan 
semakin banyak radiasi yang dipantulkan oleh 
sebuah benda. Oleh karena itu, semakin sedikit 
energi panas yang diserap sehingga suhu 
benda tersebut menjadi lebih dingin. Begitu pula 
sebaliknya, jika albedo rendah maka semakin 
banyak radiasi matahari yang masuk sehingga 
lebih banyak energi panas yang diserap oleh suatu 
benda dan suhu benda tersebut menjadi lebih 
tinggi. 

EFEK ALBEDO
Wilayah kutub dengan tutupan yang berwarna 

putih (lebih cerah) memantulkan lebih banyak 
radiasi matahari yang diterimanya. Hal ini 
menunjukkan bahwa wilayah kutub dengan tutupan 
salju memiliki reflektifitas yang sangat tinggi. Oleh 
karena itu, salju memiliki albedo yang sangat tinggi 
dan memantulkan sebagian besar radiasi yang 
mengenainya. Wilayah dengan permukaan lebih 
gelap seperti hutan atau aspal menyerap radiasi 
matahari lebih banyak daripada yang dipantulkan, 
sehingga akan terasa panas/ membakar kaki ketika 
berjalan di atas aspal pada siang hari. Saat cuaca 
panas di luar, pakaian yang lebih terang akan terasa 
lebih nyaman dan sejuk karena memantulkan 
sebagian besar sinar matahari yang mengenainya. 
Namun, kemungkinan kulit terpapar panas dari 
radiasi matahari masih mungkin terjadi saat 
mengenakan pakaian berwarna terang. Meskipun 
sebagian besar radiasi dipantulkan, masih ada 
sedikit yang diserap oleh pakaian. Dalam hal ini 
warna memainkan peran besar pada nilai albedo. 

Gambar perbandingan albedo pada permukaan es dan air (http://arctic-news.blogspot.com/p/albedo.html)
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Benda dengan warna gelap cenderung menyerap 
lebih banyak energi sedangkan benda yang lebih 
terang memantulkan lebih banyak energi matahari. 

Awan yang merupakan bagian penting dari siklus 
air di atmosfer mempunyai salah satu karakteristik 
yaitu nilai albedo awan. Ketika awan menerima 
radiasi yang dipancarkan oleh matahari maka 
energi tersebut akan diserap, dipantulkan, dan 
diteruskan oleh awan. Awan memiliki nilai albedo 
yang beragam berdasarkan banyaknya radiasi 
matahari yang dipantulkan dan diteruskan. Selain 
itu, albedo awan juga dipengaruhi oleh banyaknya 
kandungan uap air, ketinggian, dan jenis awan. 
Salah satu jenis awan tinggi seperti awan cirrus 
yang tipis, transparan terhadap radiasi gelombang 
pendek dan meneruskan sebagian besar radiasi 
matahari yang masuk (albedo rendah), sehingga 
tampak berwarna abu- abu atau gelap jika dilihat 
dari ruang angkasa. Jenis awan rendah seperti 
cumulus lebih banyak memantulkan dibandingkan 
meneruskan radiasi matahari (albedo tinggi). 
Oleh karena itu, awan cumulus yang tebal terlihat 
gelap jika dilihat dari permukaan bumi namun 
terlihat putih terang dari ruang angkasa. Hal ini 
bermanfaat untuk mengidentifikasi jenis awan 
menggunakan citra satelit dari nilai albedonya, 
karena citra pada albedo rendah akan terlihat lebih 
gelap dibandingkan dengan citra pada albedo 
tinggi. Identifikasi albedo awan menggunakan citra 
satelit MTSAT diperoleh dari kanal visible yang 
sangat bergantung pada ketersediaan radiasi 
matahari. Sehingga pengamatan awan dengan 
menggunakan albedo pada produk visible dari citra 
satelit akan lebih efektif pada siang hari. 

Albedo tidak hanya berperan pada cuaca, tetapi 
juga berperan dalam distribusi dan keseimbangan 
energi di seluruh bumi. Agar suhu di bumi tetap 

stabil sepanjang tahun, diperlukan jumlah energi 
yang sama yang masuk dengan yang dilepaskan 
atau dipantulkan kembali ke luar angkasa. Bumi 
selalu menjaga keseimbangan radiasi yang masuk 
dan keluar, seperti halnya atmosfer yang selalu 
berusaha mengembalikan keseimbangannya 
sendiri misalnya dalam bentuk perubahan tekanan 
yang menyebabkan variasi cuaca setiap waktu. 
Jumlah radiasi matahari yang diserap atau 
dipantulkan oleh permukaan bumi merupakan 
salah satu faktor yang memengaruhi cuaca 
karena permukaan yang beragam menyebabkan 
penyerapan energi dan pemanasan yang berbeda 
beda pada setiap tempat. 

Albedo juga merupakan salah satu faktor yang 
mempengaruhi suhu global dan berkaitan dengan 
perubahan iklim. Saat suhu di permukaan bumi 
meningkat, albedo bumi pun berubah. Jumlah es 
yang menutupi permukaan bumi berkurang sebagai 
akibat dari peningkatan suhu karena pemanasan 
global. Hal ini menyebabkan penurunan luas 
permukaan dengan tutupan putih (salju/es), 
yang menyebabkan lebih sedikit radiasi yang 
dipantulkan dan lebih banyak radiasi yang diserap. 
Proses ini semakin menghangatkan Bumi. Selain 
mencairnya es, yang menurunkan albedo, kondisi 
yang diakibatkan oleh efek rumah kaca juga dapat 
mengubah albedo Bumi. Efek rumah kaca dapat 
menurunkan albedo Bumi dengan menjebak lebih 
banyak radiasi inframerah dengan meningkatnya 
jumlah gas rumah kaca di atmosfer, sehingga 
lebih sedikit radiasi yang dipantulkan ke atmosfer. 
Karena efek rumah kaca dapat menurunkan albedo 
Bumi dan perubahan albedo dapat mengakibatkan 
perubahan pada keseimbangan suhu Bumi,  maka 
perubahan albedo sedikit banyak akan dapat 
berkontribusi pada perubahan iklim. [dila]

Gambar ilustrasi perbedaan nilai albedo yang diterima oleh permukaan benda
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AWOS ALL WEATHER INC
Dalam bidang penerbangan, informasi 

mengenai kondisi cuaca sangat penting untuk 
menjamin keselamatan, sehingga dapat 
menghindari potensi kecelakaan yang disebabkan 
oleh kondisi cuaca buruk. Dalam memberikan 
layanan transportasi udara, Stasiun Meteorologi 
Soekarno-Hatta menggunakan alat pengamatan 
cuaca otomatis yang terpasang di sisi-sisi landasan 
pacu. Peralatan ini disebut AWOS atau Automatic 
Weather Observation System.

Pengamatan meteorologi secara otomatis ini 
ditujukan untuk memperoleh data unsur-unsur 
meteorologi dan keadaan cuaca saat itu. Data 
parameter meteorologi tersebut dikumpulkan 
hingga jangka waktu tertentu, lalu diolah dan 
dianalisis untuk pelayanan informasi meteorologi, 
terkhusus untuk keperluan penerbangan (take off 
dan landing). AWOS yang terpasang pada Runway 
3 Bandara Soekarno-Hatta merupakan produksi 
dari All Weather Inc (Amerika Serikat). 

Pada AWOS produksi All Weather Inc, terdapat 
empat bagian besar yang terdiri dari Sensor 
Stations, DCP, CDP, dan Workstations.

Sensor Stations

Sensor stasiun ini terdiri dari sekumpulan sensor 
yang dipasang di landasan pacu, yang meliputi 
tiang triangle setinggi 10 meter dan tiang khusus 
untuk beberapa sensor tertentu. Sensor Stations 
berfungsi mengumpulkan data pengamatan 
meteorologi, biasanya sensor stations terletak di 
setiap ujung landasan pacu agar dapat mengukur 
kondisi landas pacu dengan lebih akurat. Sensor 
yang terpasang diantaranya:

a. Wind Speed and Direction

Ultrasonic wind sensor menghitung pergerakan 
dan kecepatan dengan mengukur frekuensi 
ultrasonic yang bergerak dari satu transduser 
ke transduser yang berlawanan, dan kemudian 
membandingkan waktu yang dibutuhkan untuk 
gerakan arah berlawanan. Data yang dihasilkan 
berupa: Speed, Direction, Head/ Tail Wind, Gust, 
Cross Wind, dan Variable Wind.

b. Barometric Pressure

Digital Barometer terdiri dari 2 barometer digital 
yang menggunakan sensor absolut kapasitif silikon 
untuk pengukuran dan port tekanan. Data yang 
dihasilkan berupa: QNH, QFE, QFF, dan Density 
Altitude.

c. Temperature / Relative Humidity / Dew 
Point 

Sensor AT/RH menggabungkan sensor 
temperatur dan sensor kelembapan dalam 
satu paket. Kelembapan diukur menggunakan 
sensor kapasitif film tipis, dan temperatur diukur 
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menggunakan PT100 RTD. Sensor ini ditempatkan 
di Motor-Aspirated Radiation Shield (MARS), 
yang berfungsi melindungi sensor dari panas 
matahari langsung maupun hujan. Dari nilai suhu 
dan kelembapan selanjutnya digunakan untuk 
perhitungan titik embun.

d. Solar Radiation

Radiasi Matahari diukur dengan menggunakan 
Pyranometer. Energi radiasi diserap oleh cakram 
yang dicat hitam pada sensor dan panas yang 
dihasilkan mengalir melalui resistansi termal ke 
pendingin (body pyranometer). Perbedaan suhu 
yang melintasi resistansi termal disk kemudian 
diubah menjadi tegangan. Tegangan ini diubah 
oleh CDP menjadi nilai radiasi matahari (dalam watt 
per meter persegi) dengan mengalikan tegangan 
dengan konstanta sensor. Data yang dihasilkan 
berupa: Solar Radiation dan Sun Duration.

e. Precipitation

Curah hujan diukur menggunakan Rain Gauge 
berjenis Tipping Bucket. Sensor Tipping Bucket, 
setiap ujung corong Pengukur Hujan Tipping Bucket 
mewakili curah hujan 0,1 mm. Setiap ujung corong 

Tipping Bucket memicu penutupan saklar Reed 
Switch sehingga terdeteksi jumlah pergerakan 
corong yang kemudian dideteksi oleh DCP. 

f. Cloud Height/Sky Condition

Ketinggian Dasar Awan dan Sky Condition diukur 
menggunakan Ceilometer. Sensor Ceilometer ini 
memancarkan sinar laser pendek dan mengukur 
waktu yang dibutuhkan untuk memantulkannya 
dari dasar awan. Ceilometer menunjukkan hingga 
empat lapis dasar awan yang berbeda, yaitu 
hingga ketinggian 30.000 kaki (9.144 m). Jika jarak 
pandang vertikal kurang dari 1000 meter, alat ini 
akan menunjukkan jarak pandang vertikal tersebut.

g. Visibility

Jarak pandang diukur menggunakan Sensor 
Visibility Dual-Technology. Sensor visibility adalah 
instrumen elektro-optik aktif yang menentukan 
visibilitas dengan mengukur extinction koefisien 
optik dari berkas cahaya saat melewati volume udara 
yang diketahui. Setiap partikel di udara (seperti 
kabut, hujan, atau salju) akan mempengaruhi 
koefisien extinction, kemudian diubah oleh CDP 
menjadi nilai jarak pandang.

Gambar Konsep AWOS All Weather Inc Kategori III
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h. Present Weather

Sensor present weather ini memiliki prinsip 
kerja yang sama seperti sensor visibility, yaitu 
menggunakan sistem sinar infrared forward-scatter 
untuk merepresentasikan cuaca aktual saat ini. 
Sensor bekerja dengan cara mengamati partikel, 
hamburan, baik dari kecepatannya serta suhunya, 
untuk digabungkan untuk mengidentifikasi jenis 
cuaca saat ini.

i. Thunderstorm/ Lightning Detection

Sensor Thunderstorm atau Deteksi petir 
menggunakan sensor pasif yang merasakan 
sambaran petir menggunakan gabungan Crossed-
Loop dan Sense Antenna. Antena mendeteksi 
medan listrik dan magnet yang dihasilkan oleh 
pelepasan muatan listrik intra-cloud, intercloud, 
atau cloud-to-ground yang terjadi dalam radius 
200 mil dari antena, dan mengirimkan signals 
yang dihasilkan ke prosesor. Kemudian prosesor 
mendigitalkan, menganalisis dan mengubah 
signals menjadi data, lalu menyimpan data tersebut 
dalam memori.

Data Collection Platform (DCP)

Data Collection Platform atau (DCP) dipasang 
ke tiang utama di setiap sensor station, dan 
berfungsi sebagai interface atau antarmuka sensor. 
Dalam DCP terdapat Keypad dan layar tampilan 
LCD, yang digunakan untuk melihat data sensor 
dan melakukan pemeriksaan pemeliharaan. DCP 
mengumpulkan data dari sensor AWOS, melakukan 
deteksi kesalahan pada informasi yang diterima, 
mengubah data sensor menjadi engineering units, 
dan mengirimkan message packet yang berisi data 
sensor dan informasi status sensor ke Central Data 
Processor (CDP) melalui wireless radiolink. 

Central Data Processing (CDP)

Pemrosesan data, komunikasi, dan sistem 
operasi secara keseluruhan dikendalikan oleh CDP. 

CDP dipasang di ruangan observasi, terdiri dari: 
Data Processing and Output, Domain Server, GPS 
NTP Server, dan Backup Power. CDP menampilkan 
data AWOS dalam kombinasi teks dan grafik, dan 
juga memungkinkan interaksi pengguna melalui 
beberapa fitur menu. CDP Display memiliki 
interface aplikasi berbasis web, sehingga dapat 
ditampilkan melalui web browser. Selain itu sistem 
ini juga dilengkapi dengan sistem user interface 
yang baik serta user-friendly, sehingga sangat 
memudahkan user dalam menggunakannya. 
Terdapat empat tampilan utama dari CDP Display 
yang ditujukan untuk kelompok pengguna tertentu, 
diantaranya: Tower View, Met Stastion View, dan 
Diagnostic View.

a. Tower View

Tampilan tower view menyajikan parameter 
cuaca yang memudahkan untuk pengoperasioan 
oleh tower Air Traffic Controller (ATC), termasuk 
tampilan grafik kondisi angin.

Gambar Tower View

b. Met Station View

Met Station View memberikan tampilan hasil 
pengamatan sensor stations yang terletak di dekat 
landasan pacu. Tampilan teks ini menunjukkan 
data pengamatan seluruh station sehingga 
memudahkan Forcaster atau Observer untuk 
membuat Pelaporan Cuaca.
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c. Diagnostic View

Tampilan Diagnostik View digunakan oleh teknisi, guna untuk membantu menemukan masalah pada 
sistem. Tampilan ini memberikan gambaran lengkap tentang sistem dan status sensor. [ans]

Gambar Met Station View

Gambar Diagnostic View
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WORKSHOP PENGUATAN OBSERVASI 
UDARA ATAS

BBanyuwangi, 1 September 2022, 
Kedeputian Bidang Meteorologi 
Badan Meteorologi Klimatologi dan 
Geofisika (BMKG) menyelenggarakan 

kegiatan Workshop Peningkatan Observasi Udara 
Atas (Aerologi). Workshop ini bertujuan untuk 
memantau kondisi pengamatan udara atas di unit 
kerja yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
pengamatan tersebut serta mengoptimalkan data 
hasil pengamatan udara atas untuk keperluan 
analisis dan pembuatan prakiraan cuaca 
jangka pendek. Workshop ini mengambil tema 
”Optimalisasi Pemanfaatan Data Udara Atas Untuk 
Mendukung Informasi Peringatan Dini Cuaca”. 

Kegiatan Workshop ini dibuka oleh Deputi 
Bidang Meteorologi, Guswanto, secara virtual dan 
dihadiri secara langsung oleh para Kepala Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) di Wilayah Jawa Timur 
dan sekitarnya, serta para peserta dari pusat 
dan daerah di Banyuwangi. Dalam kesempatan 
ini, disampaikan pentingnya proses pengamatan 
udara atas yang terdiri dari pengamatan pibal dan 
pengamatan Rawinsonde. Pengamatan udara 
atas, utamanya Rawinsonde yang merupakan 
pelepasan balon disertai transmitter yang sudah 
dilengkapi sensor parameter cuaca, menggunakan 
biaya operasional yang tidak sedikit. Sehingga data 
yang dihasilkan harus dimanfaatkan seoptimal 

mungkin. Data observasi merupakan data terbaik 
yang menjadi dasar dalam perumusan model cuaca 
numerik untuk menunjang pembuatan informasi 
cuaca. Guswanto mengharapkan kegiatan 
workshop ini dapat menghasilkan sebuah template 
analisis sederhana dari pengamatan udara atas 
setiap harinya untuk menjadi salah satu tools 
seorang prakirawan dalam pembuatan informasi 
prakiraan dan peringatan dini cuaca.

Pusat Meteorologi Penerbangan BMKG 
mengundang 26 peserta dari UPT daerah dan 24 
peserta dari BMKG Pusat. Peserta yang diundang 
diharapkan pernah menjadi operator pengamatan 
udara atas dan juga punya pengalaman sebagai 
prakirawan. Setelah kegiatan dibuka, dilanjutkan 
dengan pembekalan dari Kepala Pusat Meteorologi 
Penerbangan, yang diwakili oleh M. Agus Fitrianto. 
Agus menyampaikan terkait capaian pengamatan 
udara atas di masing-masing daerah dengan 
harapan dapat menjadi evaluasi bagi yang 
kualitasnya masih belum baik, dan bagi yang 
kualitasnya sudah baik dapat terus ditingkatkan. 
Selain itu, disampaikan juga terkait perkembangan 
jaringan pengamatan udara atas di Indonesia 
serta proses pengelolaan yang telah berjalan. 
Pada kesempatan selanjutnya, Koordinator 
Bidang Manajemen Observasi, Sujarwo juga 
menambahkan rencana proses pengelolaan dan 
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monitoring pengamatan udara atas yang secara 
realtime dan online dapat dipantau. Sujarwo 
juga menyampaikan terkait bagian-bagian cara 
menganalisis data udara atas secara umum dan 
juga adanya perubahan format data yang akan 
menjadi standar internasional untuk dipertukarkan, 
sehingga para peserta dapat mengenal lebih awal 
kondisi dan informasi tersebut.

Selanjutnya, kegiatan diisi dengan pengenalan 
komponen-komponen pengamatan udara atas 
sekaligus mensosialisasikan adanya kegiatan 
uji kompetensi (sertifikasi) pengamat udara 
atas. Kegiatan uji kompetensi yang nantinya 
akan dilaksanakan pada UPT masing-masing, 
diharapkan dapat memberikan legalitas bagi para 
pengamat udara atas dan juga penyeragaman 
proses pengamatan udara atas melalui panduan 
kegiatan uji kompetensi tersebut. Kemudian, 
kegiatan ini juga memberikan pengetahuan terkait 
data pengamatan udara atas terhadap pengaruh 
fenomena cuaca yang terjadi. Pengenalan indeks 
stabilitas atmosfer atau labilitas udara sebagai 
salah satu acuan untuk pembuatan informasi 

cuaca. Proses pengolahan data udara atas juga 
disimulasikan dengan aplikasi RAOB (Rawinsonde 
Observation) dan diberikan interpretasi sederhana 
terkait display RAOB yang dihasilkan, sehingga 
dapat diaplikasikan oleh peserta di UPT masing-
masing.

Akhirnya, workshop penguatan observasi 
udara atas ini menghasilkan rekomendasi berupa, 
penetapan standard operating procedure (SOP) 
analisis data Rawinsonde, dari mulai pengamatan, 
data didapatkan dan diolah hingga interpretasi hasil 
display RAOB untuk diberikan kepada prakirawan. 
Kemudian, rekomendasi tersebut juga berisi terkait 
monitoring pertukaran data pengamatan udara 
atas secara internasional dan monitoring analisis 
data Rawinsonde yang digunakan untuk proses 
pembuatan informasi cuaca, serta penguatan 
kompetensi SDM pelaksana pengamatan dan juga 
upgrading aplikasi pengolahan data Rawinsonde 
(RAOB) sehingga dapat menunjang hasil informasi 
cuaca yang tepat dan akurat. [rozi]

Gambar Kegiatan Workshop
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REVIEW DAFTAR RISIKO
ISO 9001 : 2015

Tangerang, 13 September 2022 Stasiun 
Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta telah 
melaksanakan kegiatan review daftar 
risiko setiap unit. Kegiatan ini dihadiri 

oleh Management Representatif, Kepala Sub 
Bagian Tata Usaha, Koordinator Bidang Observasi, 
Koordinator Bidang Data dan Informasi, dan Kepala 
Kelompok beseta perwakilan setiap kelompok. 
Setiap Kepala Kelompok mempresentasikan 
perubahan daftar risiko pada unitnya dan peserta 
rapat yang lainnya memberikan masukkan. 

Kegiatan review daftar risiko ini, dilakukan 
secara berkala yaitu setiap setahun sekali. Daftar 
risiko merupakan dokumen yang memuat analisis 
kelemahan suatu kegiatan yang memungkinkan 
terjadinya risiko, dampak akibat terjadinya risiko 
dan  pengendalian yang dilakukan terhadap 
risiko tersebut dalam penyediaan layanan jasa 
meteorologi penerbangan Stasiun Meteorologi 
Kelas I Soekarno-Hatta. Daftar risiko ini akan 
selalu di-review apakah ada perubahan terkait 
tingkat kemungkinan terjadi, dampak (impact) 
dan mengukur tingkat/nilai risiko dengan 
mempertimbangkan pengendalian/kontrol yang 

tersedia dan menganalisa kemungkinan daftar 
risiko baru.

Manajemen daftar risiko ini, bertujuan untuk 
menjelaskan cara melakukan kajian risiko terhadap 
pelayanan meteorologi yang disediakan Stasiun 
Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, menetapkan 
jenis risiko (risk), kemungkinan (probability/
likelihood) dan dampak (impact) terhadap 
penyediaan layanan meteorologi, menetapkan 
kriteria penerimaan risiko terhadap penyediaan 
layanan meteorologi dan menyusun rencana 
penanggulangan risiko (risk treatment plan) 
terhadap nilai risiko yang tidak ditoleransi/diterima 
perusahaan, memantau   penerapan  dari  rencana  
penanggulangan  risiko (risk treatment plan) agar 
berlangsung efektif dan mengkaji ulang risiko jika 
terjadi perubahan yang mempengaruhinya.[yuli]
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ABSTRAK
Cuaca ekstrem terjadi di Wilayah Tangerang pada 10 Mei 2022. Hujan lebat yang terjadi selama kurang 
dari 2 jam menimbulkan beberapa wilayah di Tangeran tergenang. Hujan tertakar di Stasiun Meteorologi 
Soekarno Hatta sebanyak 62.5 mm. Data labilitas atmosfer dari pengamatan radiosonde memperlihatkan 
atmosfer dalam kondisi labil dan berpotensi terjadi badai guntur. Indeks labilitas K indeks mencapai 35.9 
dan CAPE sebesar 3121. Berdasarkan produk CMAX, pumpunan awan memenuhi kriteria reflektivitas 
awan CB. Analisis produk CMAX terlihat awan bergerak dari awah barat daya, melintasi bandara dan 
menuju timur laut. Reflektivitas pada fase matang berada antara 50 s.d. 58 dBZ. Awan memasuki fase 
disipasi pada pukul 17.23 yang ditandai dengan penurunan reflektivitas.

Kata kunci: hujan lebat, radar cuaca, cumulonimbus

1. Pendahuluan

Hujan lebat dan angin kencang yang melanda 
tangerang dan sekitarnya menyebabkan genangan 
air dibeberapa lokasi pada tanggal 10 mei 2022 
[1]. BPBD melaporkan genangan air setinggi 
1meter terjadi di wilayah Gembor, Priuk, dan Kota 
Tangerang. Stasiun Meteorologi Soekarno Hatta 
mencatat curah hujan tertakar sebesar 62,5 mm 
selama 2 jam. Badan Meteorologi Klimatologi 
dan Geofisika mengklasifikasikan hujan tersebut 
sebagai hujan lebat. Identifikasi penyebab hujan 
dan faktor yang mendukung dapat dijadikan acuan 
prakirawan   untuk memprediksi hujan [2].

Cuaca ekstrem sering terjadi di wilayah tangerang 
akibat dari geografi dan topografi yang berdekatan 
dengan Teluk Jakarta [3]. Tumbuhnya awan-
awan konvektif merupakan salah satu penyebab 
terjadinya cuaca ekstrem yang berhubungan 
dengan faktor lokal dan regional [4]. Awan 
konvektif Cumulonimbus (Cb) adalah awan 
dengan kontur tebal dan dapat tumbuh sangat 
tinggi. Awan Cb dapat menyebabkan hujan sangat 
lebat dan downburst yang kuat [5]. Salinitas dan 
resapan air yang buruk pada suatu wilayah dapat 
menyebabkan banjir saat hujan lebat terjadi. 

Awan Cb dapat diidentifikasi menggunakan 

radar cuaca polarisasi tunggal. Radar cuaca 
menggunakan prinsip doppler, dimana sinyal 
pantul dari hidrometeor dideteksi sebagai awan. 
Cluster awan diidentifikasi sebagai awan Cb ketika 
reflektivitas bernilai lebih dari sama dengan 38 
dBZ [6]. Radar cuaca dapat dimanfaatkan untuk 
analisis dan prediksi cuaca jangka pendek. resolusi 
temporal yang baik dan resolusi spasial yang tinggi 
dapat dimanfaatkan untuk melihat sebaran awan 
penyebab hujan.

Atmosfer yang labil merupakan lingkungan yang 
baik untuk awan-awan konvektif dapat tumbuh. 
Labilitas atmosfer dapat diamati menggunakan 
pengamatan udara atas dengan melepaskan 
radiosonde. Sensor yang terpasang dan 
diterbangkan dengan balon udara merekam 
parameter cuaca di atmosfer. Parameter yang 
diamati antara lain temperatur, tekanan udara, titik 
embun, kelembaban, arah dan kecepatan angin. 
Hasil pengamatan radiosonde dapat dijadikan 
salah satu acuan untuk memprakirakan hujan [7].

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan data radar cuaca 
doppler polarisasi tunggal yang berada di Stasiun 
Geofisika Tangerang, data radiosonde, dan 
data curah hujan. Radar cuaca C band memiliki 
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resolusi spasial 0,5 km dan resolusi temporal 10 
menit. Cakupan luasan radar mencapai 250 km 
Data radar diolah menggunakan aplikasi Edge. 
Data radar diolah menjadi produk CMAX. CMAX 
merupakan produk yang menampilkan sebaran 
reflektivitas maksimum pada setiap elevasi. CMAX 
digunakan untuk melihat sebaran dan pergerakan 
awan. Awan diidentifikasi sebagai awan CB ketika 
reflektivitas lebih dari sama dengan 38 dBZ.

Data radiosonde yang digunakan adalah hasil 
pengamatan pada jam 12 UTC. Data radiosonde 
jam 12 UTC merupakan data terakhir pengamatan 
radiosonde sebelum kejadian cuaca ekstrem. Data 
dalam bentuk sandi diolah dengan menggunakan 
aplikasi RAOB. Data diolah dan ditampilkan dalam 
bentuk diagram skew-t dan indeks labilitas. Data 
radiosonde digunakan untuk analisis kondisi 
atmosfer sebelum cuaca ekstrem terjadi.

Data curah hujan diperoleh dari Automatic Weather 
Station (AWS) digitasi Stasiun Meteorologi Soekarno 
Hatta. Data curah hujan memperlihatkan intensitas 
dan lama hujan berlangsung. Hal ini penting untuk 
menetukan data yang digunakan untuk analisis 
cuaca ekstrem. Penelitian menggunakan metode 
analisis kualitatif dari data-data yang didapat. 

3. Hasil dan Pembahasan

Gambar 1. Data series curah hujan

Gambar 1 adalah data curah hujan antara pukul 
16.30 – 18.40 UTC. Gambar 1 memperlihatkan hujan 
mulai turun pada pukul 16.50 UTC dan berhenti 
pada pukul 18.30 UTC. Hujan tertakar mencapai  
62.5 mm. Hujan terjadi dalam kurun waktu kurang 
dari 2 jam. Hujan termasuk dalam kriteria hujan 
lebat menurut BMKG karena tertakar lebih dari 
sama dengan 20 mm per jam. 

Gambar 2. Data radiosonde 10 Mei 2022 pada jam 12.00 UTC

Gambar 2 merupakan data radiosonde dalam 
diagram skew t dan indeks labilitas pada jam 12.00 
UTC. Berdasakan data radiosonde didapat nilai 
K index 35,9 dan Convective Available Potential 
Energy (CAPE) 3121. Nilai K index mengindikasikan 
potensi kejadian badai guntur cukup tinggi [8]. 
Kejadian badai guntur disebabkan awan CB 
yang berpotensi menimbulkan hujan lebat. Nilai 
CAPE menunjukkan atmosfer yang labil dengan 
potensi energi yang besar pada proses konveksi 
[9]. Atmosfer labil merupakan faktor pendukung 
terbentuknya awan konvektif menjulang.

(a)

(b)
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(c)

(d)

(e)

(f)

Gambar 3. Keluaran Produk CMAX pada pukul (a) 16.11 UTC, 
(b) 16.35 UTC, (c) 16.51 UTC, (d) 16.59 UTC, (e) 17.23 UTC,                 

(f) 18.27 UTC

Gambar 3 merupakan citra radar keluaran produk 
CMAX. Pada gambar 3 teramati pumpunan awan 
berada di elatan dan barat daya Bandar Udara 
Soekarno Hatta. Reflektivitas teramati pada pukul 
16.11 dan 16.35 berkisar antara 50-58 dBZ yang 
masuk dalam kriteria awan CB. Awan terlihat 
bergerak menuju arah timur laut. Pada pukul 
16.51UTC dan 16.59 UTC awan pada fase matang 
berada tepat di atas Bandar Udara Soekarno Hatta. 
Hal ini menandakan hujan mulai turun di area 
bandar udara. Pada pukul 17.23 UTC dan 18.27 
UTC awan teramati pada fase disipasi yang ditandai 
menurunnya nilai reflektivitas yang berkisar antara 
20 hingga 30 dBZ dan mulai meninggalkan area 
bandara. 

4. Kesimpulan

Berdasarkan data curah hujan AWS digitasi 
tertakar sebanyak 62,5 mm yang termasuk dalam 
kriteria hujan lebat. Hujan terjadi antara pukul 16.50 
hingga 18.20 UTC. Indeks labilitas keluaran RAOB 
memperlihatkan atmosfer yang labil dan berpotensi 
terjadinya badai guntur. Hal ini ditandai dengan nilai 
K index sebesar 35,9 dan CAPE mencapai 3121.

Pada citra radar keluaran produk CMAX, awan 
berada di barat daya, melintasi bandara, dan 
menuju ke arah timur laut. Awan berada pada fase 
matang pada pukul 16.51 UTC dan mengalami 
peluruhan pada pukul 18.27 UTC. Produk CMAX 
menunjukkan pumpunan awan sebagai awan CB 
dengan reflektifitas antara 50-58 dBZ. Produk 
CMAX juga mampu menunjukkan arah pergerakan 
awan.
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