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Pada bulan Oktober ini hujan dengan 
intensitas ringan hingga lebat sering terjadi, 
berita mengenai banjir pun silih berganti 
setelah hujan turun. Tak hanya hujan air, 
bahkan hujan es. Tentunya kita sudah tidak 
asing dengan fenomena meteorologi hujan es, 
jarang terjadi namun kerap turun di berbagai 
wilayah Indonesia.

Pembahasan mengenai hujan es yang terjadi 
pada bulan ini kami sajikan dalam bentuk 
kajian ilmiah di rubrik Aerosearch. Tak kalah 
menarik artikel lainnya yang kami sajikan di 
rubrik Aerowatch, Aerocom, Aerotech, dan 
Aeronews.

Demikian gambaran umum isi Buletin Met 
Aero kali ini, semoga informasi dan artikel 
yang kami berikan dapat bermanfaat bagi 
para pembaca setia Buletin Met Aero. Selamat 
membaca.

Hujan Bulan Oktober
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PROFIL CUACA BULAN OKTOBER 2022 DAN 
AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN NOVEMBER 

STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA
Pada bulan Oktober 2022 curah hujan 

di Bandara Soekarno-Hatta telah 
mengalami peningkatan dibanding 
bulan sebelumnya, hal ini juga ditandai 

dengan dominasi angin baratan yang bertiup cukup 
kuat. Buletin MetAero menyajikan profil cuaca 
dan Aerodrome Climatological Summary (ACS). 
Profil cuaca bulan Oktober 2022 menggambarkan 
rangkuman kondisi cuaca yang terjadi selama 
bulan terkait. ACS bulan November menyajikan 
data angin, visibility, dan temperatur udara periode 
10 tahun terakhir. 

PROFIL CUACA BULAN OKTOBER 2022

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Profil arah dan kecepatan angin bulan Oktober 
2022 menunjukkan arah angin didominasi dari 
Selatan hingga Barat Daya, kemudian kecepatan 
angin bervariasi dari terendah dan mencapai 
nilai maksimum 16 knot terjadi pada tanggal 01 
Oktober 2022. Pola angin Baratan mulai dominan 
pada bulan Oktober, monsun Asia yang kuat 
akan membawa kandungan uap air yang cukup 
banyak dan dapat mempengaruhi cuaca di wilayah 
Indonesia. Kecepatan angin yang berkisar antara 
11 – 17 knot didominasi dari arah Selatan dan 
Barat Daya. Berikut adalah gambar profil arah dan 
kecepatan angin bulan Oktober 2022 di Bandara 
Soekarno Hatta yang disajikan dalam bentuk 
windrose.

Gambar profil arah dan kecepatan angin bulan Oktober 2022

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 Oktober 
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 7,0 km. Sedangkan 
kondisi nilai minimum saat bulan Oktober  
yaitu 2,0 km. Kondisi nilai minimum visibility 
ini dihasilkan oleh kondisi cuaca hujan dengan 
intensitas sedang hingga lebat dan udara kabur 
(haze/mist). Berikut adalah profil rata – rata visibility 
harian yang terjadi pada bulan Oktober 2022.
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Gambar Profil Rata – rata Visibility Harian bulan Oktober 2022

3. CURAH HUJAN

Profil curah hujan pada bulan Oktober 
2022 menunjukkan jumlah curah hujan yaitu  
sebesar 113,3 mm data tersebut menunjukkan 
peningkatan yang cukup signifikan dibanding bulan 
sebelumnya, dengan jumlah hari hujan sebanyak 
18 hari. Distribusi curah hujan bulan Oktober 2022 
pada dasarian I (10 hari pertama) adalah 60,4 mm, 
kemudian dasarian II sebesar 22 mm, dan pada 
dasarian III dengan jumlah curah hujan sebesar 
30,9 mm. Berikut adalah grafik sebaran curah 
hujan pada bulan Oktober 2022.

Gambar Profil Curah Hujan Bulan Oktober 2022

4. TEMPERATUR UDARA

Profil temperatur udara bulan Oktober 2022 
menunjukkan rata-rata nilainya sebesar 27,3⁰ C. 
Nilai maksimum temperatur udara yang terjadi 
dibulan ini, yaitu 34,8⁰ C pada tanggal 30 Oktober 

2022. Kemudian nilai temperatur udara minimum 
yang terjadi pada bulan ini adalah 21,8⁰ C pada 
tanggal 29 Oktober 2022. Berikut adalah profil 
temperatur udara bulan Oktober 2022

Gambar Profil Temperatur Udara bulan Oktober 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 Oktober 2022 
menunjukkan nilai rata-rata tekanan udara pada 
bulan ini adalah 1008,6 mb. Adapun nilai maksimum 
yang terjadi pada bulan ini adalah sebesar 1012,5 
mb sedangkan nilai minimum yang tercatat pada 
bulan Oktober adalah 1003,8 mb. Berikut adalah 
grafik profil tekanan udara bulan Oktober 2022.

Gambar Profil Tekanan Udara bulan Oktober 2022



5Vol 5 No 10 2022 ISSN 2684-7299

6. KELEMBAPAN UDARA

Profil kelembapan udara bulan Oktober 2022 
menunjukkan nilai kelembapan udara rata-rata 
sebesar 80%.  Nilai kelembapan udara maksimum 
adalah sebesar 97% yang terjadi pada tanggal 
4,6,11 Oktober 2022 sedangkan kelembapan udara 
minimum adalah sebesar 41% terjadi pada tanggal 
30 Oktober 2022. Berikut adalah profil kelembapan 
udara bulan Oktober 2022

Gambar Profil Kelembapan Udara bulan Oktober 2022 

6. 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 Oktober 2022.

 Dari tabel kondisi cuaca menunjukkan 
keadaan cuaca yang mendominasi adalah udara 
kabur (HZ) dan hujan ringan (-RA). Jumlah hari 
hujan pada bulan Oktober sebanyak 18 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 - - RA TSRA 6,8
2 -RA - -RA -RA 1,2
3 BR - -RA BR 1,2
4 BR TSRA -RA BR 34
5 BR LTNG VCTS HZ -
6 HZ - -RA TSRA 14
7 BR -RA -RA BR TTU
8 - - HZ HZ -
9 HZ - HZ HZ 3,2

10 - -RA HZ HZ TTU
11 BR - -RA BR 2,4
12 HZ HZ HZ HZ -
13 HZ TSRA -RA BR 8,2
14 - - - HZ 0
15 HZ VCTS TSRA LTNG TTU
16 BR -RA - -RA 0,8
17 HZ VCTS VCTS BR -
18 HZ -RA HZ LTNG 1,4
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19 HZ - -RA BR 9,2
20 BR -RA - HZ TTU
21 HZ - - HZ -
22 - - HZ -RA 5,4
23 HZ - LTNG - -
24 - - HZ HZ -
25 HZ TSRA -RA RA 25,2
26 -RA - - HZ 0,3
27 BR - - HZ -
28 HZ - - - -
29 - - - - -
30 - - - HZ -
31 - - - HZ -

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN 
NOVEMBER

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Aerodrome Climatological Summary (ACS) 
arah dan kecepatan angin bulan November 
selama 10 tahun (2012–2021) menyajikan data 
dalam bentuk windrose yang dapat dijadikan 
acuan untuk kegiatan take off dan landing selama 
bulan November 2022. ACS arah dan kecepatan 
angin di bulan November menunjukkan variasi 
angin dari arah Selatan hingga Barat, dan dapat 
dilihat angin dominan bertiup dari arah Barat 
Daya. Kecepatan angin juga bervariasi dari nilai 
paling rendah hingga kecepatan diatas 17 knot. 
Frekuensi kecepatan angin paling banyak yang 
terjadi di bulan November ada pada kisaran 1–4 
knot (38,2%), disusul kemudian dengan kecepatan 
angin kisaran 4–7 knot (33,7%). Persentase angin 
calm sebesar 4,9%, sedangkan persentase angin 
dengan kecepatan di atas 17 knot hanya sebesar 
0,2% yang sebagian besar terjadi dari arah Barat 
Daya. Berikut ACS arah dan kecepatan angin bulan 
November periode 10 tahun terakhir.

Gambar ACS Arah dan Kecepatan Angin bulan November Periode 

2012–2021

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 
November selama 10 tahun (2012–2021) guna 
memberikan gambaran keadaan visibility pada 
bulan November tahun 2022 di Bandara Soekarno 
Hatta. Secara umum kondisi visibility bulan 
November didominasi pada kisaran 5000–8000 
meter dengan persentase di atas 70% terjadi pada 
pukul 15.00–20.00 UTC, sedangkan persentase 
terendah terjadi pada pukul 06.00 UTC (16,3%). 
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Nilai visibility kisaran 3000–5000 meter dengan 
persentase tertinggi terjadi pada pukul 22.00 UTC 
(26,4%), sedangkan untuk nilai visibility 1500–
3000 meter terlihat bahwa frekuensi kejadian tidak 
signifikan, tercatat persentase tertinggi hanya 
3,3% pada pukul 22.00 UTC. Berikut ACS visibility 
November periode 10 tahun terakhir.

Gambar ACS Visibility bulan November 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 November tahun 2022. Secara 
umum temperatur udara didominasi kisaran nilai 
25°C–30°C dengan persentase tertinggi sebesar 
96,7% terjadi pada pukul 13.00 UTC. Nilai 
temperatur udara pada kisaran 30°C–35°C terjadi 
pada pukul 02.00 UTC hingga 09.00 UTC dengan 
persentase tertinggi terjadi pada pukul 04.00 
UTC (93,4%). Sedangkan nilai temperatur udara 
kisaran 20°C–25°C terlihat frekuensi kejadian 
mulai signifikan pada pukul 20.00 UTC, dengan 
persentase tertinggi mencapai 55,8% pada pukul 
23.00 UTC. Berikut ACS temperatur udara bulan 
November periode 10 tahun terakhir. [umi,teguh]

Gambar ACS Temperatur Udara bulan November Periode 2012–2021
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PRAKIRA AN CUACA BULAN NOVEMBER 2022
Secara klimatologis pada Bulan 

November sebagian besar wilayah 
Indonesia sudah memasuki musim 
hujan termasuk di kawasan Bandara 

Soekarno Hatta. Untuk mengetahui prakiraan 
cuaca periode satu bulan yang termasuk prakiraan 
musim maka diperlukan analisis kondisi faktor 
global. Sementara letak wilayah Indonesia yang 
secara geografis berada di daerah tropis dan 
sebagian besar wilayahnya yang terdiri dari lautan, 
sehingga kondisi cuacanya sangat dipengaruhi 
oleh adanya interaksi antara atmosfer dan laut. 
Untuk itu, mari kita simak analisis kondisi faktor 
global yang mempengaruhi cuaca di Indonesia 
sebagai berikut.

Indian Ocean Dipole
Indian Ocean Dipole atau Dipole Mode (IOD) 

merupakan fenomena interaksi atmosfer dan laut 
di wilayah Samudera Hindia yang dapat digunakan 
untuk mendeteksi gejala 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 Samudera Hindia tropis 
bagian barat (50⁰E-70E, 10⁰S-10⁰N) dengan 
Samudera Hindia tropis bagian timur (90⁰E-120⁰E, 
10⁰S-ekuator).

IOD memiliki 3 fase yaitu bernilai negatif, 
positif dan bernilai netral. IOD bernilai negatif 
menunjukkan adanya aliran masa udara dari 
wilayah Samudera Hindia bagian Barat ke wilayah 
Samudera Hindia bagian timur yang lebih hangat, 
sehingga ikut berkontribusi dalam pembentukan 
awan dan bertambahnya intensitas curah hujan di 
wilayah Indonesia. 

Gambar Fase IOD Negatif  (Sumber: http://www.bom.gov.au)

IOD bernilai positif menunjukan adanya aliran 
massa udara dari Samudera Hindia bagian timur 
ke wilayah Samudera Hindia Bagian Barat yang 
lebih hangat. Hal ini menyebabkan berkurangnya 
pembentukan awan dan menurunya intenstas 
curah hujan di wilayah Indonesia.

Gambar Fase IOD Positif (Sumber: http://www.bom.gov.au)

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. 

Gambar Fase IOD Netral (Sumber: http://www.bom.gov.au)
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Berdasarkan Model Internasional Numerical 
Weather Prediction (NWP), pada bulan November 
2022 perhitungan prakiraan nilai IOD menunjukkan 
nilai negatif untuk semua Model NWP. Hal ini 
mengindikasikan untuk Bulan November 2022 
diprakirakan adanya aliran masa udara dari 
wilayah Samudera Hindia bagian Barat ke wilayah 
Indonesia, sehingga ikut berkontribusi dalam 
pembentukan awan dan bertambahnya intensitas 
curah hujan di wilayah Indonesia. 

Gambar Nilai Prakiraan IOD untuk Bulan November 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 Samudera 
Pasifik sehingga meningkatnya massa air hangat 
yang menuju Pasifik Barat dan berdampak pada 
peningkatan curah hujan di Indonesia.

Pada saat El Nino nilai suhu permukaan laut di 
daerah NINO 3 dan NINO 3.4 memiliki nilai >+0.8oC 

dari suhu permukaan laut rata-ratanya. Sedangkan 
pada saat La Nina nilai udara permukaan laut di 
daerah NINO 3 dan NINO 3.4 bernilai >-0.8oC dari 
suhu permukaan laut rata-ratanya.

Gambar Nilai Prakiraan Indeks NINO 3.4 untuk Bulan November 
2022 (Sumber : http://www.bom.gov.au)

Pada gambar diatas dapat dilihat hasil dari 
perhitungan prakiraan semua Model Internasional 
NWP yang menunjukan bahwa Indeks NINO 3.4 
untuk bulan November berada pada fase La Nina 
yang menandakan terjadinya frnomena global La 
Nina.

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

Gambar Lokasi Wilayah NINO dan IOD (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. 
Pergerakan nilai SOI 30-hari terakhir memasuki 
awal bulan November 2022 menunjukkan nilai 
+11.1 yang berarti sedang berada di fase La Nina 
sehingga diprakirakan akan terjadi peningkatan 
pertumbuhan awan di wilayah Indonesia. 

Keadaan Suhu Muka Laut

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

Anomali suhu muka laut bernilai positif 
menunjukkan bahwa suhu muka laut bernilai lebih 
tinggi dari rata - ratanya yang mendukung terjadinya 
peningkatan pertumbuhan awan dan meningatnya 
intensitas curah hujan di wilayah tersebut. 
Sementara, 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 gambar 8 
menunjukan bahwa prakiraan anomali suhu muka 
laut bulan November 2022 bernilai positif di seluruh 
wilayah Timur Indonesia dan bernilai netral di 
wilayah Barat Indonesia. Di wilayah perairan Jawa 
bagian barat anomali suhu muka lautnya bernilai 
antara -0.4⁰C s/d +0.4⁰C yang menunjukan nilai 
netral.

Fenomena MJO
Madden Julian Oscillation (MJO) merupakan 

gangguan cuaca di wilayah tropis yang bergerak 

ke arah timur dalam jangka waktu 30 – 60 hari. 
MJO terdiri dari 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 gambar 9 posisi MJO pada tanggal 6 
November 2022 berada pada kuadran 8. Keadaan 
ini menunjukkan prakiraan fenomena MJO bersifat 
lemah atau tidak mendukung pada pembentukan 
awan-awan konvektif di wilayah Indonesia.

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

Kondisi OLR
Outgoing Longwave Radiation (OLR) 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. Dari gambar 
10 (OLR total 7 hari terakhir) terlihat bahwa nilai 
indeks OLR pada awal Bulan November 2022 di 
sekitar Pulau Jawa bagian barat berkisar antara 
180 W/m² hingga 200 W/m². Nilai OLR yang 
rendah menunjukan sedikitnya banyaknya tutupan 
awan yang terdapat di wilayah tersebut termasuk 
Bandara Soekarno-Hatta.

Sedangkan jika pada citra anomali OLR 
berwarna ungu yang menunjukkan nilai negatif, 
mengindentifikasikan radiasi balik yang diterima 
atmosfer dari bumi bernilai lebih kecil dari rata 
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- rata karena adanya halangan di atmosfer yang 
diasosiasikan dengan banyaknya awan akibat 
sistem konvektif menguat. Sebaliknya, warna 
coklat 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 jumlah awan di atmosfer. Berdasarkan 
gambar 10 (Anomali OLR) wilayah Pulau Jawa 
bagian barat memiliki nilai anomali OLR negatif 
yang mengindikasikan banyaknya tutupan awan di 
wilayah tersebut.

Kesimpulan
Pada Bulan November wilayah Indonesia 

khusunya kawasan Bandara Soekarno Hatta 
sudah memasuki musim hujan. Hal ini terlihat dari 
nilai IOD yang negatif, aktifnya fenomena global 
La Nina, serta indeks OLR yang menunjukan 
banyaknya tutupan awan dalam periode waktu  
7 hari terakhir. Namun, netralnya anomali suhu 
muka laut dan tidak aktifnya fenomena MJO akan 
berpengaruh pada berkurangnya pasokan uap 
air yang masuk ke wilayah Indonesia. Sehingga 
pada bulan November wilayah Bandara Soekarno 

Gambar OLR Total dan Anomali OLR rata-rata periode 31 Oktober hingga 6 November 2022 (Sumber : http://www.bom.gov.au)

Hatta diprakirakan sudah memasuki musim hujan, 
namun hujan yang terjadi masih dalam durasi 
singkat hingga sedang. (ainy)
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TCWC JAKARTA
Setidaknya 80 orang meninggal akibat 

banjir dan tanah longsor menyusul 
hujan deras setelah badai tropis 
Nalgae menghantam Filipina selama 

akhir pekan, dengan 31 orang dilaporkan hilang, 
kata badan penanggulangan bencana, Senin, 31 
Oktober 2022 (tempo.com). Sering kita mendengar 
berita mengenai bencana badai tropis, siklon tropis, 
dan tornado yang menerjang diberbagai wilayah 
dunia yang tak jarang mengakibatkan korban jiwa 
dan rusaknya sarana prasarana. Seperti halnya 
berita badai tropis Nalgae yang menghantam 
Filipina.

Bersyukur kita tinggal di wilayah Indonesia yang 
terletak di wilayah khatulistiwa dimana sangat kecil 
kemungkinan untuk dilewati siklon tropis. Akan 
tetapi wilayah Indonesia sangat mungkin untuk 
merasakan dampak tidak langsung dari siklon 
tropis yang terbentuk di sekitar wilayah Indonesia, 
salah satu dampak tidak langsung dari siklon tropis 
adalah angin kencang dan hujan lebat. Meskipun 
wilayah Indonesia sangat kecil kemungkinan untuk 
dilewati siklon tropis, tapi Indonesia punya Pusat 
Peringatan Dini Siklon Tropis lho, yakni TCWC 
Jakarta. Kita kenalan yuuk!

Pusat Peringatan Dini Siklon Tropis atau dikenal 
dengan Tropical Cyclone Warning Center (TCWC) 
bertugas untuk memonitor setiap kejadian siklon 
tropis. Oleh karena siklon tropis sangat berbahaya, 
di seluruh dunia tersebar berbagai pusat peringatan 
dini siklon tropis. Salah satunya adalah TCWC 
Jakarta yang berada dibawah naungan BMKG. Di 
setiap tempat, monitoring ini berjalan setiap hari 
selama 24 jam tanpa henti dengan menggunakan 
berbagai teknologi mulai dari satelit, radar, stasiun-
stasiun pengamatan dengan ataupun tanpa awak. 
Tujuannya adalah untuk mengetahui tempat 
tumbuhnya siklon tropis, pergerakannya dan 
kekuatannya. Selain itu, pusat-pusat peringatan 
dini ini juga bertugas untuk memberi informasi 
dan peringatan dini serta menyebarkan informasi 
tersebut ke wilayah-wilayah yang terkena 
dampaknya.

Di dalam kerangka internasional, Organisasi 
Meteorologi Dunia (WMO) melalui Tropical Cyclone 
Program (TCP) telah membuat suatu sistem 
peringatan dini siklon tropis, dimana pada tiap 
daerah pertumbuhan siklon tropis terdapat pusat-
pusat peringatan dini siklon tropis.

Tropical Cyclone Program WMO (WMO/TCP) 

bertujuan untuk mendorong dan mengkoordinir 
perencanaan dan implementasi tindakan mitigasi 
bencana yang diakibatkan oleh siklon tropis 
di seluruh dunia. Karena tidak semua wilayah 
dipengaruhi oleh siklon tropis dan struktur regional 
tidak selalu bertepatan dengan basin siklon tropis, 
TCP mendirikan komite siklon tropis yang meluas 
hingga ke badan-badan regional. Komite ini juga 
meliputi beberapa samudra yang merupakan 
lokasi pertumbuhan siklon tropis. Petunjuk teknis 
dibuat untuk menjalankan program siklon tropis 
ini. Petunjuk teknis tersebut antara lain berisi 
informasi seperti: tugas stasiun, alamat-alamat, 
telepon dan nomor telekomunikasi lain, prosedur 
telekomunikasi, terminologi, definisi, prosedur, 
konvensi penamaan siklon tropis, unit konversi, 
koordinasi, persyaratan analisis, diseminasi dan 
observasi radar dan satelit, pengintaian pesawat 
terbang, dan susunan kalimat dalam warning. 
Melalui WMO/TCP telah dibuat suatu standardisasi 
prosedural yang patut dipertimbangkan dalam 
pelaksanaannya di badan-badan regional.

Pada dasarnya ada 2 (dua) jenis peringatan dini 
siklon tropis, yaitu peringatan dini untuk wilayah 
daratan dan perairan pantai, serta peringatan dini 
untuk laut lepas (kadang dikenal juga sebagai 
marine warning). Setiap negara anggota badan 
regional biasanya bertanggung jawab untuk 
membuat peringatan dini di wilayah daratan dan 
perairan pantai masing-masing. Sedangkan untuk 
peringatan dini laut lepas telah ditunjuk beberapa 
pusat peringatan dini siklon tropis (Tropical Cyclone 
Warning Centre, TCWC), dimana tiap TCWC telah 
memiliki daerah tanggung jawabnya masing-
masing (tcwc.bmkg.go.id). [eki]

Gambar lokasi Pusat Peringatan Dini Siklon Tropis di seluruh dunia 
dan wilayah tanggung jawabnya
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FIREWALL

Firewall atau jika diterjemahkan secara 
langsung berarti tembok api, adalah 
sistem keamanan pada komputer yang 
melindungi atau menyaring keluar 

masuknya data dari jaringan yang terhubung 
dengan komputer. Oleh karena itu penting 
untuk mengaktifkan firewall pada komputer 
yang terhubung dengan jaringan, terutama jika 
terhubung dengan jaringan internet. Fungsi dari 
firewall sangat banyak, berikut fungsi dari firewall 
dan pemanfaatanya.

1. Melindungi data dari hacker, dengan 
mengaktifkan firewall maka akan lebih sulit 
bagi hacker untuk masuk kedalam jaringan 
atau PC, sehingga data tidak mudah untuk 
dicuri. Firewall akan berperan aktif dalam 
menutup celah atau port dalam jaringan 
yang dapat disusupi oleh hacker.

2. Memblokir pesan yang menggangu dan 
konten yang tidak diinginkan. Firewall juga 
dapat memblokir pesan yang sering tiba-
tiba muncul saat anda menjalankan browser 
dan juga dapat membatasi konten seperti 

konten pornografi atau sosial media saat jam 
kerja. Fitur ini sangat penting karena banyak 
sekali pengguna internet yang belum sadar 
bahwa konten-konten terlarang biasanya 
mengandung atau disisipkan malware atau 
virus yang sangat berbahaya bagi komputer 
dan jaringan kantor.

3. Memantau dan membatasi bandwidth 
jaringan. Fungsi ini dapat digunakan dalam 
jaringan perkantoran agar masing-masing 
user hanya menggunakan internet sesuai 
kebutuhan dan tidak mengganggu jaringan 
lainya. Sebagai contoh banyak pengguna 
yang men-download file besar secara 
bersamaan dapat mengakibatkan jaringan 
menjadi lambat dan operasional kantor 
terganggu. Sehingga admin jaringan perlu 
melakukan pembatasan bandwidth pada 
jaringan tersebut.

4. Layanan VPN. Salah satu fitur firewall 
adalah VPN atau Virtual Private Network, 
yaitu layanan untuk mengakses jaringan 
internal melalui jaringan internet. Fitur ini 
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mengeksripsi data dan informasi anda, 
sehingga aktifitas anda hanya terdeteksi 
oleh jaringan internal anda. Bisanya fitur ini 
digunakan untuk melakukan bypass konten 
atau website yang di blokir oleh pihak 
tertentu atau provider.

Setelah kita mengetahui fungsi dan manfaat 
dari firewall maka sekarang kita haru tau jenis-
jenis firewall yang ada dan fungsinya agar kita tahu 
cara mengaktifkan dan memilih mana firewall yang 
cocok untuk kebutuhan kita.

1.	 Hardware Firewall

Salah satu contoh dari Hardware Firewall 
adalah Router. Firewall jenis ini perlu di konfigurasi 
terlebih dahulu agar dapat bekerja lebih efektif. 
Cara kerjanya dengan cara melakukan filter pada 
paket utama, sumber, dan tujuannya. Diaman 
firewall ini akan membandingkan rule atau aturan 
yang telah di konfigurasi sebelumnya apakah paket 
data tersebut akan di drop atau di blokir, atau akan 
diteruskan atau di alihkan. 

2.	 Software Firewall

Jenis firewall yang satu ini biasanya diciptakan 
dalam bentuk aplikasi terpisah maupun sebagai 
fitur tambahan dari antivirus. Software firewall 
adalah solusi yang tepat untuk melindungi jaringan 
untuk pengguna internet di rumah. Sebab, ia 
mampu melindungi trafik dari internet ke komputer 
maupun sebaliknya, serta menghindarkan Anda 
dari virus Trojan dan Worm.

3.	 Packet-filtering Firewall

Jenis firewall ini adalah yang paling tua atau 
senior daripada lainnya. Cara kerja packet filtering 
firewall adalah dengan melakukan pengecekan 
terdapat paket dari sistem terkait. Pengecekan 
yang dilakukan packet filtering firewall adalah 

memvalidasi nomor port, IP, tipe, dan kebutuhan 
lainnya. Nah, jenis ini memiliki kelebihan yaitu 
ringan dan tidak terlalu berpengaruh pada performa 
dari sistem itu sendiri.

4.	 Circuit-level Gateways

Circuit-level gateways adalah jenis-jenis firewall 
yang bekerja di session, layer ketiga pada OSI 
Model. Secara umum, fungsi circuit-level gateways 
firewall adalah memastikan setiap koneksi dan 
session yang melewati TCP (Transmission Control 
Protocol) telah aman. Circuit-level gateways ini 
seringkali hadir sebagai bagian dari jenis firewall 
yang lain, maupun tertanam pada beberapa jenis 
software.

5.	 Statefull Inspection Firewall

State inspection firewall adalah firewall yang 
bisa melacak asal paket yang melewati TCP, 
serta menginspeksi isi paket tersebut. Firewall ini 
merupakan gabungan dari packet-filtering firewall 
dan circuit-level gateways. Kelebihan firewall 
tipe ini adalah tingkat keamanan tinggi. Namun 
kelemahannya adalah bisa mengurangi performa 
sistem, terutama komputer atau server berspek 
rendah. Dalam statefull firewall ada tiga kategori, 
accept (jika paket yang di periksa aman dan akan 
langsung diteruskan), reject (jika paket berbahaya 
maka akan di tolak dan diberikan balasan 
uncreachable error ke pengirim), drop (jka paket 
berbahaya akan langsung di drop tanpa diberikan 
balasan)

6.	 Proxy Firewall

Tugas Proxy firewall adalah sebagai perantara 
komputer dan server yang berkomunikasi melalui 
jaringan internet. Caranya dengan mem-forward 
request dari komputer seolah-olah request 
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tersebut berasal dari si proxy itu sendiri. Dengan 
menyembunyikan identitas asli komputer, maka 
proxy dapat melindungi komputer tersebut dari 
potensi serangan berbahaya.

7.	 Next-generation Firewall

Next-generation firewall adalah perangkat 
keamanan yang menggabungkan berbagai 
fungsi dari jenis-jenis firewall yang lain. Misalnya 
pengecekan paket, koneksi plus session TCP, 
dan masih banyak lagi. Singkatnya, peran next-
generation firewall adalah memeriksa setiap 
transaksi data luar dalam, dan tidak hanya fokus 
pada satu aspek saja.

8.	 Cloud Firewall

Yang terakhir jenis-jenis firewall adalah cloud 
firewall. Sesuai dengan namanya, cloud firewall 
menawarkan perlindungan jaringan dan transaksi 
data berbasis cloud. Layaknya teknologi cloud-
based lain, ia dikelola oleh penyedia eksternal. 
Maka tak heran, sebutan yang sering dialamatkan 
pada cloud firewall adalah firewall-as-a-service 
atau FaaS. Banyak perusahaan menggandeng 
FaaS untuk melindungi jaringan internal maupun 
infrastruktur cloud (IaaS atau PaaS) yang mereka 
bangun. [dendi]
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APAC VOLCEX 22/01

Volcex atau Volcanic Ash Exercise 
merupakan kegiatan tahunan yang 
diselenggarakan sebagai bagian 
dari mandatory peraturan ICAO no 

9766. Pada tanggal 27 Oktober 2022, BMKG 
sebagai bagian dari Asia/Pacific Planning and 
Implementation Regional Group (APACPIRG) 
telah sukses menyelenggarakan kegiatan Apac 
Volcex 22/01 atau Asia/Pacific Volcanic Exercise 
22/01. 

Pada kegiatan ini Gunung Sorikmarapi dipilih 
sebagai gunung yang akan disimulasikan 
letusannya. Gunung Sorikmarapi akan 
disimulasikan meletus dengan ketinggian debu 
vulkanik mencapai 40.000 feet dan pergerakan 
debu vulkanik akan menuju Barat Laut hingga 
menyebrang ke wilayah Flight Information Region 
(FIR) Colombo. Abu vulkanik disimulasikan 
mempengaruhi beberapa penerbangan nasional 
dan internasional serta mengakibatkan penutupan 
Bandara Binaka-Gunung Sitoli.

Apac Volcex 22/01 menunjuk BMKG sebagai 
Exercise Leader dengan melibatkan beberapa 
stakeholder nasional, yaitu UPT BMKG di sekitar 
lokasi Gunung Sorikmarapi, MWO Jakarta, 
DNP, PVMBG, kantor otoritas bandara I, II 
dan VI, Airnav, Angkasa Pura, serta Maskapai 
Penerbangan (Garuda Indonesia, Lion Air dan Air 

Asia. Sedangkan dari stakeholder internasional, 
yaitu Bureau of Meteorology (BoM) Australia 
VAAC Darwin, Department of Meteorology Sri 
Lanka, MWO Colombo, Civil Aviation Authority Sri 
Lanka (CAASL), Hong Kong Observatory (HKO).

Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta selaku 
Meteorological Watch Office (MWO) Jakarta 
berperan sebagai player dalam kegiatan APAC 
VOLCEX 22/01. Diwakili oleh Edy Miswanto dan 
Eko Trisantoro, MWO Jakarta mengikuti rangkaian 
kegiatan yang dimulai pukul 02.00 UTC dan 
berakhir pada pukul 09.00 UTC. 

Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat 
mempererat komunikasi diantara stakeholder 
yang berhubungan dengan penyebaran informasi 
aktivitas gunung api. [ETN]
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SOSIALISASI METEOROLOGI 
PENERBANGAN TAHUN 2022

Klimatologi merupakan suatu ilmu 
yang mempelajari tentang iklim, 
yang merupakan sintesis dari 
fluktuasi cuaca dalam rentang 

waktu yang sangat panjang yang terjadi pada 
suatu wilayah. BMKG mempelajari iklim, variasi 
dan ekstremnya serta dampak terhadap suatu 
kegiatan atau mempengaruhi terhadap aktivitas 
kegiatan menyangkut kesehatan, keselamatan 
dan kesejahteraan manusia. BMKG yang termasuk 
anggota WMO memantau iklim dalam skala 
tertentu untuk mendapatkan informasi yang relevan 
atau dapat dipercaya untuk mengambil keputusan 
berbasis data tentang cara terbaik untuk beradaptasi 
dengan perubahan iklim dan mengelola risiko yang 
terkait dengan variabilitas dan iklim ekstrem. Untuk 
merealisasikan hal tersebut, Stasiun Meteorologi 
Soekarno-Hatta yang selaku otoritas meteorologi 
yang dituntut untuk mendukung kegiatan 
penerbangan yang safety dan efficiency sesuai 
dengan maklumat yang tertuang dalam regulasi 
internasional Annex 3 dan disadur ke dalam 
perka dan undang-undang lokal melakukan kajian 
perubahan iklim yang bergerak dalam sebuah tim 
penelitian kecil dengan melakukan pengolahan 
data sintesis meteorologi dalam rentang waktu 
yang panjang untuk mengetahui kecenderungan 

iklim dengan variabilitas dan ekstremnya yang 
kemudian dibukukan dan dipaparkan oleh 
perwakilan dari tim Karya Tulis Ilmiah (KTI) 
Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta Doni Anggoro 
kepada stake holder navigasi penerbangan yang 
melakukan kegiatan aktivitas penerbangan di 
Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta untuk 
menjelaskan fenomena cuaca ekstrem yang 
belakangan terjadi pada beberapa tahun terakhir 
yang berdampak pada kegiatan penerbangan 
seperti angin kencang dan intensitas hujan yang 
semakin berdampak signifikan terhadap kondisi 
jarak pandang mendatar.  Kegiatan ini dilakukan 
pada tanggal 25 Oktober 2022 yang berlokasi di 
hotel Mercure PIK Jakarta dengan mengundang 
narasumber Dr. Deni Septiadi dari STMKG dan Dr. 
Heri Ismanto dari Pusat Meteorologi Penerbangan 
BMKG pusat. (Soni)
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IDENTIFIKASI HUJAN ES DENGAN MENGGUNAKAN CITRA 
RADAR DOPPLER (STUDI KASUS KEJADIAN TANGGAL 9 

OKTOBER 2022 DI DEPOK)
HAIL IDENTIFICATION USING DOPPLER RADAR IMAGE 

(CASE STUDY ON OCTOBER 9, 2022 IN DEPOK)
Rahmatia Dewi Ariyanti1*, Muclishin Pramono Guntur Waseso2

1Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, Bandar Udara Soekarno-Hatta 
Gedung 611 (Tower) Tangerang, 15126

2)Pusat Meteorologi Maritim, BMKG, Kemayoran
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ABSTRAK

Pada hari Minggu, 9 Oktober 2022, telah terjadi hujan es disertai angin kencang di wilayah Sawangan, 
Depok, Jawa Barat. Berdasarkan Peraturan Kepala BMKG Nomor Kep.009 Tahun 2010 tentang Prosedur 
Standar Operasional Pelaksanaan Peringatan Dini, Pelaporan, dan Diseminasi Informasi Cuaca Ekstrem, 
hujan es termasuk dalam kategori cuaca ekstrem. Hujan es (hail) adalah presipitasi dalam bentuk batu es 
tak beraturan berdiameter sekitar 5 mm yang terbentuk dari awan konvektif seperti awan Kumulonimbus 
(Cb). Kebutuhan atau tuntutan masyarakat akan ketersediaan informasi cuaca yang cepat dan akurat, 
membuat BMKG terus berinovasi, salah satunya dengan penggunaan radar cuaca, dimana radar cuaca 
ini merupakan salah satu instrumen remote sensing yang tepat untuk memantau dan memberikan 
peringatan dini cuaca secara realtime. Dalam penelitian ini, hujan es pada tanggal 9 Oktober 2022 akan 
diidentifikasi dengan menggunakan beberapa produk, dimana radar cuaca terletak di Stasiun Meteorologi 
Soekarno-Hatta, Tangerang. Produk yang digunakan adalah produk citra radar Column Maximum (CMAX), 
Cross Section View atau Vertical Cut, ETops, Ebase, HailProbability, dan Storm Structure Analysis (SSA). 
Berdasarkan produk citra radar Column Maximum (CMAX), terlihat nilai reflektivitas maksimum mencapai 
58 dBz. Berdasarkan produk citra radar Cross Section View atau Vertical Cut, terlihat nilai reflektivitas 
maksimum mencapai 58 dBz di bawah ketinggian 5 km. Berdasarkan produk citra radar ETops dan EBase, 
terlihat tinggi puncak awan konvektif yakni awan Kumulonimbus mencapai 9,6 km dan tinggi dasar awan 
konvektif yakni awan Kumulonimbus mencapai 0,1 km. Berdasarkan produk citra radar HailProbability, 
terlihat persentase peluang kejadian hujan es yakni 12,5%. Berdasarkan produk citra radar Storm Structure 
Analysis, terlihat adanya Storm dan kandungan VIL mencapai 2,91 kg/m2.

Kata kunci : Hujan Es, Radar Cuaca

1. Pendahuluan
Berdasarkan pemberitaan yang ditulis Iman 
Rahman Cahyadi dari media beritasatu.com, telah 
terjadi hujan es disertai angin kencang di Depok 
pada Minggu, 9 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB [3]. 

Sedangkan, berdasarkan pemberitaan yang ditulis 
oleh Ellyvon Pranita dari media kompas.com, telah 
terjadi hujan es di Bedahan Sawangan, Depok, 
Jawa Barat pada pukul 16.01 WIB. Dampak dari 
hujan ini, sejumlah pohon dan tiang reklame 
tumbang [6].

Gambar 1. Hujan es di Depok
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Berdasarkan Peraturan Kepala BMKG Nomor 
Kep.009 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar 
Operasional Pelaksanaan Peringatan Dini, 
Pelaporan, dan Diseminasi Informasi Cuaca 
Ekstrem, hujan es termasuk dalam kategori cuaca 
ekstrem [2]. 

Salah satu proses pembentukannya adalah melalui 
kondensasi uap air lewat dingin di atmosfer pada 
lapisan di atas freezing level, biasanya terjadi pada 
awan Cumulonimbus (Cb). Hal ini mengakibatkan 
pertumbuhan kristal es jauh lebih cepat daripada 
pertumbuhan tetes air. Proses pertumbuhan 
partikel es tersebut masih dapat terjadi dengan 
adanya proses tumbukan dan penggabungan 
antara satu partikel es dengan partikel es lainnya 
serta didukung dengan ketinggian lapisan freezing 
level yang terletak di dekat permukaan sehingga 
proses pelelehan kristal es menjadi butiran air 
hujan ini terjadi kurang aktif.

Radar cuaca merupakan salah satu instrumen 
remote sensing yang tepat untuk memantau dan 
memberikan peringatan cuaca secara realtime, 
sehingga dapat memenuhi kebutuhan atau 
tuntutan masyarakat akan ketersediaan informasi 
cuaca yang cepat dan akurat [8].

Radar merupakan sistem gelombang 
elektromagnetik yang digunakan untuk 
mendeteksi, mengukur jarak, dan ketinggian objek, 
dalam hal ini berkaitan dengan informasi cuaca/
hujan. Prinsip operasi radar sangat sederhana 
dan sangat mirip dengan cara yang digunakan 
kelelawar untuk menemukan jalan selama mereka 
terbang. Kelelawar memancarkan suara yakni 
suara ultrasonik pada frekuensi tertentu (120 KHz) 
dan mendengar gema (echo) dari suaranya. Echo 
inilah yang memungkinkan untuk mencari dan 
menghindari benda-benda di jalan mereka [8]. 

Gambar 2. Prinsip kerja radar 

Akan tetapi perlu diperhatikan terhadap efek 
kelengkungan bumi dalam proses scanning radar. 
Pada jarak yang dekat dengan radar ketinggian 
objek yang ditangkap oleh citra radar akan berbeda 
dengan objek pada jarak yang jauh meskipun 
dalam satu elevasi scanning.

Gambar 3. Scanning radar terhadap ketinggian

2. Metode Penelitian
Wilayah yang dikaji pada penelitian ini adalah 
wilayah Sawangan, Depok, Jawa Barat. Lokasi 
penelitian didasarkan pada data radar yang diamati 
oleh radar cuaca Stasiun Meteorologi Kelas I 
Soekarno Hatta Tangerang. Dalam penelitian ini 
digunakan data reflektivitas (Z) radar cuaca EEC 
pada tanggal 9 Oktober 2022. 

Produk data radar cuaca yang akan digunakan [9] 
adalah:

a. Produk Citra Radar Column Maximum (CMAX).
Produk yang menampilkan nilai reflektivitas 
maksimum dalam satu kolom volume scan 
yang diproyeksikan ke dalam bidang horizontal.

b. Produk Citra Radar Cross Section View atau 
Vertical Cut. 

 Produk yang menampilkan sebuah irisan tegak 
lurus dari suatu polar volume set.

c. Produk Citra Radar ETops dan Ebase.
 Produk yang menampilkan tinggi puncak awan 

dan tinggi dasar awan yang terdapat di lokasi 
kejadian.

d. Produk Citra Radar HailProbability.
 Produk yang menampilkan persentase peluang 

terjadinya hujan es di lokasi penelitian.
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e.  Produk Citra Radar Storm Structure Analysis 
(SSA).

   Produk yang menampilkan analisis struktur 
dari Storm, prakiraan kandungan air, dan nilai 
maksimum reflektivitas. Nilai Vertical Integrated 
Liquid (VIL) sebagai indikator untuk terjadinya 
hujan es mencapai 3,5 kg/m2 dengan kasus 
hujan es terparah pada kajiannya. Produk ini 
juga berguna untuk memprakirakan ukuran 
partikel hujan es. Dalam penelitiannya juga 
menyatakan ketika VIL mencapai nilai kurang 
dari 3,0 kg/m2, maka ukuran partikel hujan es 
kurang dari 19 mm sebanyak 27 kasus dari 36 
kasus penelitian dan ukuran antara 19-24 mm 
sebanyak 6 kasus dari 117 kasus penelitian [1].

3. Hasil dan Pembahasan
Hujan es (hail) adalah presipitasi dalam bentuk 
batu es tak beraturan berdiameter sekitar 5 mm 
yang terbentuk dari awan konvektif, biasanya awan 
Cumulonimbus (Cb) [7]. Sedangkan pengertian 
lainnya, hujan es adalah salah satu bentuk dari 
presipitasi yang berupa bola-bola, potongan, 
maupun serpihan-serpihan es dan memiliki 
diameter antara 5-50 mm atau bila pertumbuhannya 
ekstrem maka diameter hail akan lebih besar lagi 
[4]. Berikut akan dibahas hasil interpretasi citra 
radar cuaca.

a. Produk Citra Radar Column Maximum (CMAX).

Berdasarkan Gambar 4, terlihat adanya fase 
pertumbuhan awan konvektif yakni awan 
Cumulonimbus pada pukul 08.27 UTC atau 15.27 
WIB dengan nilai reflektivitas sebesar 33 dBz pada 
lokasi kejadian.

Gambar 4. Produk Citra Radar CMAX Pukul 08.27 UTC atau      
15.27 WIB

Berdasarkan Gambar 5, terlihat adanya fase 
puncak pertumbuhan awan konvektif yakni awan 
Cumulonimbus pada pukul 08.51 UTC atau 15.51 
WIB dengan nilai reflektivitas sebesar 58 dBz pada 
lokasi kejadian.

Gambar 5. Produk Citra Radar CMAX Pukul 08.51 UTC atau 
15.51 WIB

Berdasarkan Gambar 6, terlihat adanya fase 
meluruh pertumbuhan awan konvektif yakni awan 
Cumulonimbus dari pukul 08.51 UTC atau 15.51 
hingga pukul 09.31 UTC atau 16.31 WIB dengan 
nilai reflektivitas sebesar 18 dBz pada lokasi 
kejadian.

Gambar 6. Produk Citra Radar CMAX Pukul 09.31 UTC atau 09.31 
WIB

b. Produk Citra Radar Cross Section View atau       
VCUT

Dilakukan cross section view dari produk citra 
radar CMAX pada salah satu interval fase tumbuh 
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hingga puncak pertumbuhan awan konvektif 
yakni awan Cumulonimbus pukul 08.43 UTC atau 
15.43 WIB pada lokasi kejadian. Terlihat pada 
Gambar 7, adanya nilai reflektivitas yang tinggi 
mencapai 58 dBz di bawah ketinggian 5 km. Hal 
ini mengindikasikan proses pelelehan kristal es 
menjadi butiran air hujan ini terjadi kurang aktif.

Gambar 7. Produk Citra Radar Cross Section View Pukul 08.43 UTC 
atau 15.43 UTC

c. Produk Citra Radar ETops dan EBase

Berdasarkan Gambar 8, terlihat ketinggian puncak 
awan konvektif yakni awan Cumulonimbus yang 
tumbuh mencapai 9.6 km pukul 08.51 UTC atau 
15.51 WIB pada lokasi kejadian.

Gambar 8. Produk Citra Radar ETops Pukul 08.51 
UTC atau 15.51 WIB

Berdasarkan Gambar 9, terlihat ketinggian dasar 
awan konvektif yakni awan Cumulonimbus yang 
tumbuh mencapai 0,1 km pukul 08.51 UTC atau 
15.51 WIB pada lokasi kejadian.

Gambar 9. Produk Citra Radar EBase Pukul 08.51 UTC atau      
15.51 WIB

d. Produk Citra Radar HailProbability

Berdasarkan Gambar 10, terlihat pada lokasi 
kejadian terdapat peluang terjadinya hujan es 
sebesar 12,5%. Hal ini mengindikasikan akan 
terjadi hujan es meskipun kecil persentasenya.

Gambar 10. Produk Citra Radar HailProbability Pukul 08.51 UTC 
atau 15.51 WIB

e. Produk Citra Radar Storm Structure Analysis

Berdasarkan Gambar 11, terlihat muncul Storm 
bernama Afonso dengan jarak 26,60 km, VIL 2,91 
kg/m2, nilai maksimum reflektivitas 45,5 dBz.
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Gambar 11. Produk Citra Radar Storm Structure Analysis Pukul 09.07 
UTC atau 16.07 WIB

Berdasarkan Gambar 12, terlihat perkembangan 
Storm bernama Afonso dengan jarak 23,63 km, VIL 
2,55 kg/m2, nilai maksimum reflektivitas 47 dBz.

Gambar 12. Produk Citra Radar Storm Structure Analysis Pukul 
09.15 UTC atau 16.15 WIB

4. Kesimpulan
Terjadinya hujan es pada lokasi kejadian sudah 
dapat diidentifikasi dengan produk citra radar, 
sebagai berikut:

a. Berdasarkan produk citra radar Column 
Maximum (CMAX), terlihat nilai reflektivitas 
maksimum mencapai 58 dBz.

b. Berdasarkan produk citra radar Cross Section 
View atau Vertical Cut, terlihat nilai reflektivitas  
maksimum mencapai 58 dBz di bawah 
ketinggian 5 km.

c. Berdasarkan produk citra radar ETops dan 

EBase, terlihat ketinggian puncak awan 
konvektif yakni awan Cumulonimbus mencapai 
9,6 km dan ketinggian dasar awan konvektif 
yakni awan Cumulonimbus mencapai 0,1 km.

d. Berdasarkan produk citra radar HailProbability, 
terlihat persentase peluang kejadian hujan es 
yakni 12,5%.

e. Berdasarkan produk citra radar Storm Structure 
Analysis, terlihat adanya Storm dan kandungan 
VIL mencapai 2,91 kg/m2.
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