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“MENYAMBUT MUSIM KEMARAU“
Berdasarkan Prakiraan Musim Kemarau 2021 yang
dikeluarkan oleh Pusat Perubahan Iklim BKMG, sebagian
besar wilayah Indonesia mengalami awal musim kemarau
pada kisaran bulan Mei dan Juni 2021. Begitu pula dengan
wilayah Bandara Soekarno-Hatta yang ditandai dengan
mulai menurunnya curah hujan. Namun, musim kemarau
bukan berarti tidak terjadi hujan sama sekali, seperti
pada bulan Mei hujan dengan intensitas ringan hingga
lebat masih terjadi. Bahkan disertai kilat atau petir dan
angin kencang. Untuk itu, dengan menyadari pentingnya
informasi cuaca diharapkan dapat mengurangi risiko
kerugian akibat bencana hidrometeorologi.
Pada Buletin MetAero kali ini, gambaran cuaca Bulan
Mei dan prakiraan cuaca Bulan Juni terdapat pada rubrik
Aerowatch. Selain itu terdapat artikel-artikel yang sangat
bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai
Numerical Weather Prediction yang digunakan untuk
membantu forecaster dalam membuat prakiraan cuaca,
dan artikel mengenai Ceilomoter sebagai alat yang dapat
membantu observer dalam menentukan tinggi dasar
awan. Terdapat juga liputan kegiatan yang dilakukan
oleh tim ISO yaitu pelaksanaan audit eksternal. Semua
informasi ini dapat anda baca di rubrik Aerocom,
Aerotech, dan Aeronews. Identifikasi kejadian hujan
es di Kota Bekasi terdapat pada rubrik terakhir yaitu
Aerosearch.
Demikianlah informasi dari redaksi pada edisi buletin
kali ini, semoga artikel-artikel yang disajikan dapat
menambah wawasan dan ilmu pengetahuan para
pembaca. Tetap semangat dalam bekerja dan selalu
jaga kesehatan.
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PROFIL CUACA BULAN MEI 2021 DAN
AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN JUNI
STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA

P

ada bulan Mei 2021 kondisi monsun
Australia
mengalami
penguatan
yang ditandai dengan pola angin
timuran yang dominan. Buletin
MetAero menyajikan profil cuaca dan Aerodrome
Climatological Summary (ACS). Profil Cuaca Bulan
Mei 2021 menggambarkan rangkuman kondisi
cuaca yang terjadi selama bulan terkait. ACS bulan
Februari menyajikan data angin, visibility, dan
temperatur udara periode 10 tahun terakhir.

PROFIL CUACA BULAN MEI 2021

Laut hingga Timur dan bervariasi antara Tenggara
hingga Barat Daya, sedangkan kecepatan angin
rata – rata bervariasi dari terendah hingga mencapai
nilai maksimum 19 knot terjadi pada tanggal 26
Mei 2021. Monsun Asia mengalami pelemahan
pada bulan Mei dan monsun Australia mengalami
penguatan sehingga pola angin timuran yang
dominan. Kecepatan angin yang berkisar antara 11
– 17 knot didominasi dari arah Timur Laut dan Timur.
Berikut adalah gambar profil arah dan kecepatan
angin bulan Mei 2021 di Bandara Soekarno-Hatta
yang disajikan dalam bentuk windrose.

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN
Profil arah dan kecepatan angin bulan Mei 2021
menunjukkan arah angin didominasi dari Timur

Gambar Profil Arah dan Kecepatan Angin Bulan Mei 2021
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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 Mei 2021 menunjukkan kondisi
visibility yang terjadi setiap jamnya, dimana
mencapai maksimum rata-rata pada siang hari.
Kondisi rata-rata nilai visibility pada bulan ini, yaitu
7,1 km. Sedangkan kondisi nilai minimum saat
bulan Mei yaitu 3,0 km. Kondisi nilai minimum
visibility ini dihasilkan oleh kondisi cuaca udara
kabur (haze/mist). Berikut adalah profil rata – rata
visibility harian yang terjadi pada bulan Mei 2021.

Gambar Profil Curah Hujan Bulan Mei 2021

4. TEMPERATUR UDARA
Profil temperatur udara bulan Mei 2021
menunjukkan rata-rata nilainya sebesar 28,2 ⁰C.
Nilai maksimum temperatur udara yang terjadi di
bulan ini, yaitu 33,5 ⁰C terjadi pada tanggal 11 Mei
2021. Kemudian nilai temperatur udara minimum
yang terjadi pada bulan ini adalah 23,2 ⁰C pada
tanggal 17 dan 29 Mei 2021. Berikut adalah profil
temperatur udara bulan Mei 2021.

Gambar Profil Rata – rata Visibility Harian Bulan Mei 2021

3. CURAH HUJAN
Profil curah hujan pada bulan Mei 2021
menunjukkan jumlah curah hujan yaitu sebesar
152,3 mm. Data tersebut menunjukkan tidak
adanya kenaikan atau penurunan curah hujan yang
signifikan dari bulan sebelumnya, dengan jumlah
hari hujan sebanyak 11 hari. Distribusi curah hujan
bulan Mei 2021 pada dasarian I (10 hari pertama)
adalah 25,7 mm, kemudian dasarian II sebesar
40,8 mm, dan pada dasarian III dengan jumlah
curah hujan sebesar 85,8 mm. Berikut adalah
grafik sebaran curah hujan pada bulan Mei 2021.
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Gambar Profil Temperatur Udara Bulan Mei 2021
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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 Mei
2021 menunjukkan nilai rata-rata tekanan udara
pada bulan ini adalah 1007,6 mb. Adapun nilai
maksimum yang terjadi pada bulan ini adalah
sebesar 1011,8 mb sedangkan nilai minimum yang
tercatat pada bulan Mei adalah 1003,7 mb. Berikut
adalah grafik profil tekanan udara bulan Mei 2021.
Gambar Profil Kelembapan Udara Bulan Mei 2021

7. KONDISI CUACA YANG MEMPENGARUHI
PENERBANGAN

.
Gambar Profil Tekanan Udara Bulan Mei 2021

6. KELEMBAPAN UDARA
Profil kelembapan udara bulan Mei 2021
menunjukkan nilai kelembapan udara ratarata sebesar 79%.
Nilai kelembapan udara
maksimum adalah sebesar 98% yang terjadi
pada tanggal 24 Mei 2021 sedangkan kelembapan
udara minimum adalah sebesar 52% terjadi
pada tanggal 11 Mei 2021. Berikut adalah
grafik profil kelembapan udara bulan Mei 2021:
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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 Mei 2021.
Dari table kondisi cuaca menunjukkan
keadaan cuaca yang mendominasi adalah
kekaburan udara (HZ) dan hujan ringan (-RA).
Jumlah hari hujan pada bulan Mei sebanyak 11 hari
hujan.
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Tabel Kondisi Cuaca Bulan Mei 2021

TGL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PAGI HARI
(06.00-11.00 WIB)
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
BR
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
BR
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
BR
HZ
HZ
HZ
HZ
BR
BR
BR

SIANG HARI
(12.00-17.00 WIB)
-RA
VCTS
-RA
VCTS
LTNG
TSRA
-

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN
JUNI
1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN
Berikut disajikan Aerodrome Climatological
Summary (ACS) arah dan kecepatan angin bulan
Juni selama 10 tahun (2011 – 2020). Data ACS ini
dapat dijadikan acuan untuk kegiatan take-off and

6
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MALAM HARI
(18.00-23.00 WIB)
-RA
HZ
-RA
HZ
-RA
TSRA
VCTS
HZ
HZ
HZ
VCTS
HZ
-RA
HZ
VCTS
-RA
HZ
TSRA
HZ
-RA
LTNG
HZ

DINI HARI
(00.00-05.00 WIB)
-RA
LTNG
HZ
HZ
HZ
RA
TSRA
LTNG
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
-RA
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
HZ
-RA
HZ
TSRA
BR
LTNG
HZ

RAIN
(mm)
3,3
0
0
0
0,6
TTU
11,3
10,5
0
0
0
0
0
0
0
0
40,8
0
TTU
0
0
1,6
0
65,4
0
0
0
12,4
6,4
0
0

landing selama bulan Juni 2021. Gambar ACS arah
dan kecepatan angin bulan Juni memperlihatkan
Angin dominan bertiup dari arah Selatan dan
Timur Laut dengan kecepatan bervariasi dari calm
hingga lebih dari 20 knots. Meningkatnya variasi
angin timuran diikuti peningkatan kecepatan angin
dari arah timuran menandakan pada bulan Juni
dipengaruhi oleh Monsun Australia. Berdasarkan
kondisi tersebut perlu diwaspadai peluang
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terjadinya angin kencang selama bulan Juni yang
dapat membahayakan take-off dan landing. Angin
dari arah timuran bertiup kencang pada siang dan
sore hari, untuk itu perlu mewaspadai tailwind
pada proses landing melalui runway 25, baik 25R
maupun 25L pada siang hingga sore hari. Berikut
adalah gambar ACS bulan Juni selama 10 tahun.

Gambar ACS Visibility Bulan Juni Tahun 2011-2020

3. TEMPERATUR UDARA

Gambar ACS Arah dan Kecepatan Angin Bulan Juni
Periode 2011-2020

2. VISIBILITY
Visibility merupakan jarak pandang mendatar
yang menggambarkan kondisi kejernihan udara
di permukaan.. Visibility menjadi salah satu
komponen penting dalam kegiatan take-off dan
landing. Aerodrome Climatological Summary
(ACS) visibility pada bulan Juni selama 10 tahun
terakhir (2011 – 2020) menunjukkan kondisi
visibility dominan berada pada kisaran 50008000 meter dengan rata-rata persentase sebesar
34.8%. Sedangkan kondisi visibility dengan kisaran
3000 – 5000 meter terjadi dengan presentase
sebesar 23.4% dan kondisi visibility <3000 meter
terjadi dalam presentase 5.4%. Adapun grafik
ACS visibility bulan Juni periode 10 tahun terakhir
sebagai berikut,

Aerodrome Climatological Summary (ACS)
temperatur udara disajikan untuk memberi
gambaran kondisi umum temperatur udara bulan
Juni 2021 selama 10 tahun terakhir di Bandara
Soekarno-Hatta. Temperatur udara pada bulan
Juni didominasi pada kisaran nilai 25 °C hingga
30 °C yang mencapai rata-rata persentase sebesar
57,9%. Untuk rata-rata persentase temperatur udara
kisaran 30 °C hingga 35 °C sebesar 35.9% dengan
persentase kejadian tertinggi sebesar 93,0% pada
pukul 06 UTC. Posisi matahari berdasarkan gerak
semu saat bulan Juni berada di Utara khatulistiwa,
hal ini tentunya berpengaruh terhadap kondisi
temperatur udara di Bandara Soekarno-Hatta.
Berikut ACS temperatur udara bulan Juni periode
10 tahun terakhir. [teguh, carine]

Gambar ACS Temperatur Udara Bulan Juni Tahun 2011-2020
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PRAKIRAAN CUACA BULAN JUNI 2021
ondisi cuaca yang terjadi di Indonesia
dipengaruhi oleh sirkulasi angin umum
global, regional, dan lokal. Dengan
letak Indonesia di wilayah tropis yang
terdiri dari 2/3 perairan (lautan) dan 1/3 kepulauan
(daratan) merupakan daerah yang mendapatkan
aliran uap air cukup banyak dalam kondisi normal.
Interaksi yang saling mempengaruhi antara
sirkulasi umum tersebut dapat menentukan kondisi
cuaca yang akan terjadi. Untuk mengetahui
kondisi prakiraan cuaca dalam waktu sebulan
atau yang sering disebut dengan prakiraan musim
maka kondisi faktor global merupakan parameter
yang dapat digunakan untuk mengetahui sifat
asal massa udara yang akan melewati Indonesia
secara umumnya atau Pulau Jawa khususnya.
Faktor global yang mempengaruhi kondisi cuaca di
Indonesia yaitu :

K

memanasnya suhu udara permukaan laut (SPL)
dari kondisi normalnya di sepanjang garis ekuator
Samudra Hindia, khususnya di sebelah selatan
India yang diiringi dengan menurunnya nilai suhu
permukaan laut di bawah ambang batas normalnya
pada wilayah perairan Indonesia di wilayah Pantai
Barat Sumatra. Pada keadaan normal ditandai
dengan adanya nilai suhu udara permukaan laut
di sebelah Barat Samudra Hindia mengalami
pendinginan sedangkan suhu udara permukaan
laut yang lebih hangat berada di bagian Timur
Samudra Hindia, serta dalam kondisi normal dapat
ditandai dengan distribusi suhu udara permukaan
laut yang cukup merata di sekitar garis Khatulistiwa.
Hasil perhitungan perbedaan nilai (selisih) antara
anomali suhu muka laut di bagian Barat dan bagian
Timur Samudra Hindia ini dikenal sebagai IOD
(Indian Ocean Dipole).

1. Dipole Mode atau IOD (Indian Ocean Dipole)

IOD memiliki tiga fase yakni IOD bernilai positif,
IOD bernilai negatif, dan IOD bernilai netral. Fase
IOD bernilai positif (+) terjadi pada saat tekanan

Yaitu tanda atau gejala akan menaiknya atau
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udara permukaan di atas wilayah Barat Sumatra
relatif bertekanan lebih tinggi dibandingkan
dengan wilayah Timur Afrika yang bertekanan
lebih rendah, sehingga udara mengalir dari bagian
Barat Sumatra dan Jawa ke bagian Timur Afrika
yang mengakibatkan pembentukkan awan-awan
hujan akan terjadi di wilayah Afrika sehingga
menghasilkan curah hujan di atas normal pada
wilayah tersebut. Ketika IOD berada dalam fase
positif (+), maka suhu udara permukaan laut di
seluruh Indonesia menjadi lebih dingin daripada
nilai suhu udara rata-rata permukaan lautnya.
Sedangkan nilai suhu udara permukaan laut yang
terletak di Samudra Hindia Bagian Barat menjadi
lebih hangat daripada nilai suhu udara rata-rata
permukaan lautnya. Hal ini juga mengakibatkan
adanya peningkatan aktifitas Angin Timuran
yang melintasi Samudra Hindia bagian Selatan
Garis Khatulistiwa yang dirasakan menjadi cukup
kencang dan bersifat dingin karena nilai suhu udara
rata-rata permukaan laut di Indonesia yang berada
pada suhu di bawah normal nilai rata-ratanya
sehingga umumnya di wilayah Pulau Jawa akan
menjadi sulit terbentuknya awan-awan yang dapat
menghasilkan hujan atau identik dengan terjadinya
Musim Kemarau.

Sebaliknya selama fase IOD bernilai negatif (-)
maka akan terjadi kondisi suhu udara permukaan laut
yang lebih hangat dari nilai rata-ratanya di wilayah
sekitar Indonesia dan hal ini bersamaan dengan
adanya nilai suhu udara permukaan laut yang lebih
dingin daripada rata-ratanya di wilayah Samudra
Hindia Bagian Barat sehingga menghasilkan
aktifitas Angin Baratan yang lebih kuat melintasi
Samudra Hindia dengan sifat memiliki kandungan
uap air yang dapat menimbulkan terjadinya
pembentukan awan hujan di Pulau Sumatra dan
Pulau Jawa. Dalam hubungannya dengan pola
curah hujan yang akan terjadi maka fase IOD positif
(+) umumnya berhubungan dengan berkurangnya
intensitas curah hujan di bagian barat Benua
Maritim Indonesia seperti Sumatra dan Jawa,
sebaliknya pada fase IOD negatif (-) berhubungan
dengan bertambahnya intensitas curah hujan di
bagian Barat Benua Maritim Indonesia.

Gambar Skema IOD bernilai Negatif (sumber : BOM Australia)

Gambar Skema IOD bernilai Positif (sumber : BOM Australia)
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Pada Fase IOD bernilai netral maka uap air dari
Samudra Pasifik akan mengalir melewati pulaupulau di Indonesia dan menghasilkan kondisi
lautan di Australia Bagian Barat menjadi tetap
hangat sehingga udara yang naik di atas daerah
ini menghasilkan awan-awan hujan di bagian Barat
cekungan Samudra Hindia serta menghasilkan
aktifitas Angin Baratan di sepanjang garis
Khatulistiwa.

Vol 4 No 5 2021

Gambar Skema IOD bernilai Netral (sumber : BOM Australia)

Dari hasil perhitungan nilai IOD yang dilakukan
oleh Biro Meteorologi Australia (BOM of Australia)
menunjukkan IOD saat ini masih bersifat netral.
Nilai IOD terbaru pada minggu terakhir tanggal
23 Mei 2021 sebesar -0.5 °C. IOD mulai dapat
lebih berpengaruh dari Bulan Mei, Juni, Juli
dan seterusnya, namun dari model terbaru
menunjukkan bahwa IOD kemungkinan akan tetap
bernilai pada fase netral sampai datangnya awal
musim dingin. Dari kelima Model Internasional
NWP (Numerical Weather Prediction) yaitu BOM,
CanSIPS, ECMWF, METEO, dan UKMO yang
telah melakukan perhitungan rata-rata prakiraan
IOD untuk bulan Juni 2021 menunjukkan nilai ratarata dari kelima model tersebut menunjukkan nilai
IOD bersifat netral karena grafik batang dari kelima
model di atas terletak pada garis netral indeks
0.0 °C yang diprakirakan akan bertahan selama
bulan Juni ini. Batas ambang nilai indeks IOD yang
biasanya digunakan untuk mengetahui saat fase
IOD positif (+) yaitu saat nilai IOD melebihi ambang
batas +0.4 °C, sedangkan saat fase IOD negatif
(-) yaitu saat nilai IOD kurang dari ambang batas
-0.4 °C.
Pada gambar grafik prakiraan rata-rata nilai
indeks IOD untuk bulan Juni 2021 di bawah ini
berdasarkan kelima model Internasional di atas

Vol 4 No 5 2021

menunjukkan nilai perkiraan rata-rata IOD berada
pada fase netral yaitu - 0.1 (terletak pada fase
> - 0.4 dan < 0.4). Pada setiap model di bawah
mengandung arti yaitu jika sebagian besar model
mendekati atau melebihi garis putus-putus biru
(< - 0.4) maka terdapat indikasi pada peningkatan
terjadinya fenomena IOD bernilai negatif (-).
Sedangkan jika sebagian besar model internasional
tersebut mendekati atau melampaui garis putusputus merah (> 0.4) maka terdapat indikasi
peningkatan terjadinya fenomena IOD bernilai
positif (+). Terdapat satu model Internasional yaitu
model BOM yang menunjukkan prakiraan fase nilai
akan melebihi garis putus-putus berwarna biru
yang menggambarkan fenomena IOD diprakirakan
pada fase negatif (-) selama Bulan Juni ini.

Gambar Grafik Prakiraan Rata-Rata nilai IOD Bulan Juni 2021 (sumber
: BOM Australia)

Dari hasil analisis pola angin lapisan 3000
kaki selama periode akhir bulan Mei 2021 di
sebagian besar wilayah Perairan bagian Selatan
Garis Khatulistiwa Indonesia yaitu di Samudra
Indonesia bagian Barat Daya Pulau Sumatra dan
sebelah Utara Garis Khatulistiwa Indonesia telah
menunjukkan adanya beberapa gangguan Sistem
Tekanan Rendah (Low Pressure Area) sedangkan di
bagian selatan Benua Australia menunjukkan telah
adanya Sistem Tekanan Tinggi (High Pressure)
sehingga dapat menyebabkan aliran massa udara
dingin yang berasal dari Belahan Bumi Selatan
Benua Australia dapat bergerak menuju lokasi
Gangguan Sistem Tekanan Rendah tersebut. Hal
ini diprakirakan pada Bulan Juni 2021 pada wilayah
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yang memiliki tipe hujan Monsunal seperti wilayah
Pulau Jawa umumnya dan wilayah Jabodetabek
khususnya maka secara umum menandakan akan
datangnya periode awal Musim Kemarau yang
secara umum biasanya dapat dikenali dengan
adanya pola aliran Angin Regional pada skala ruang
yang luas dengan adanya aliran Angin Timuran
yang bersifat dingin dan kering yang berasal dari
Perairan Benua Australia yang bergerak melintasi
wilayah Indonesia menuju ke wilayah Belahan
Bumi Utara (bagian Utara garis Khatulistiwa) pada
lokasi adanya Gangguan Sistem Tekanan Rendah
(Low Pressure Area) serta gangguan tropis lainnya
seperti Siklon Tropis di wilayah Belahan Bumi Utara
tersebut. Pada wilayah Monsunal seperti wilayah
Pulau Jawa maka periode berlangsungnya Musim

0.8 °C. Untuk memantau tanda-tanda El Nino atau
La Nina di Samudra Pasifik maka para ahli iklim
sepakat menggunakan beberapa indeks suhu udara
permukaan laut. Indeks-indeks ini hanya merujuk
pada perbedaan dari rata-rata jangka panjang
selama tahun 1961-1990 (30 tahun) dari suhu udara
permukaan laut di beberapa daerah yang terletak
di sepanjang garis Khatulistiwa wilayah Pasifik.
Wilayah ini disebut sebagai NINO1 dan NINO2 (yang
terletak di Pantai Amerika Selatan), NINO3 dan
NINO3.4 (yang masing-masing menempati Pasifik
Timur dan Tengah) dan NINO4 (terletak di Pasifik
barat). NINO3.4 sebagian beririsan antara wilayah
NINO3 dan NINO4. Pada saat terjadinya ENSO
yaitu fenomena El Nino bergabung dengan Indeks
Osilasi Selatan maka nilai suhu udara permukaan

Kemarau biasanya terjadi pada periode Bulan Juni,
Juli dan Agustus.

laut di daerah NINO 3 dan NINO3.4 yaitu lebih dari
(> +0.8 °C) dari suhu udara permukaan laut rata
ratanya sedangkan pada kejadian La Nina maka
nilai di daerah NINO 3 dan NINO3.4 kurang dari
(< -0.8 °C) dari suhu udara permukaan laut rataratanya. Pada umumnya fenomena global El Nino
bersesuaian menyebabkan saling menguatkan
adanya musim kemarau yang berkepanjangan di
sebagian besar wilayah Indonesia dan sebaliknya
fenomena global La Nina bersesuaian dengan
saling menguatnya kondisi musim penghujan di
sebagian besar wilayah Indonesia.

Gambar Analisa Angin Gradien tanggal 31 Mei 2021 jam 07.00 WIB
(sumber : BOM Australia)

2. Fenomena El Nino dan La Nina
Pada Fenomena El Nino maka suhu udara
permukaan laut di Samudra Pasifik bagian Tengah
dan Timur menjadi lebih hangat suhunya dari suhu
udara permukaan laut rata-ratanya, sementara
pada fase La Nina yaitu ditandai adanya suhu
udara permukaan laut yang lebih dingin daripada
rata-rata suhu udara permukaan lautnya di wilayah
yang sama. Batas ambang yang digunakan yaitu
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Gambar Lokasi Wilayah NINO dan IOD (sumber : BOM Australia)

Dari kedelapan Model Internasional NWP
(Numerical Weather Prediction) yaitu BOM,
CanSIPS, ECMWF, JMA, METEO, NASA, NOAA
dan UKMO yang telah melakukan perhitungan
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rata-rata indeks NINO 3.4 menunujukkan nilai
NINO 3.4 selama periode mingguan terbaru hingga
tanggal 6 Juni 2021 adalah bernilai +0.04 °C.
Hal ini menandakan fenomena La Nina, El Nino
dan Southern Oscillation (ENSO) masih bersifat
Netral sehingga tidak mempengaruhi gangguan
fenomena cuaca pada skala global. Semua
Model Internasional di atas yang telah melakukan
perhitungan menunjukkan suhu permukaan laut
wilayah Pasifik Tengah atau dikenal dengan NINO
3.4 diprakirakan kemungkinannya akan tetap
berada pada fase Netral hingga Bulan Oktober
mendatang. Dengan fase NINO 3.4 berada pada
fase Netral maka diprakirakan pada Bulan Juni
pada wilayah Monsunal seperti Pulau Jawa
Umumnya dan khususnya wilayah Jabodetabek

Pada Gambar Tabel Nilai Indeks NINO 3.4
diprakirakan pada Bulan Juni, Juli dan Agustus 2021
menunjukkan peluang indeks NINO 3.4 berada
pada indeks nilai : 0.1 °C, 0.1 °C, dan -0.2°C. Nilai
tersebut menunjukkan indeks NINO 3.4 berada
pada fase netral < 0.8 °C. Dengan kondisi di atas
maka diprakirakan selama Bulan Juni 2021 adanya
fenomena global El Nino dan ENSO bersifat netral
tidak mempengaruhi atau tidak menguatkan pada
berlangsungnya Musim Kemarau yang terjadi di
wilayah tipe Monsunal Indonesia seperti wilayah
Pulau Jawa dan wilayah Jabodetabek. Musim
Kemarau yang umumnya terjadi pada bulan Juni,
Juli dan Agustus berlangsung secara normal tanpa
diperkuat oleh adanya gangguan fenomena global
El Nino dan ENSO.

maka periode Musim Kemarau yang umumnya
berlangsung pada Bulan Juni, Juli, dan Agustus
dapat berlangsung secara normal tidak diperkuat
atau tidak dipengaruhi oleh adanya gangguan
fenomena global seperti El Nino dan ENSO karena
fasenya diprakirakan berada pada Fase Netral
hingga Bulan Oktober mendatang.

Gambar Prakiraan Anomali Suhu Muka Laut periode Bulan Juni 2021
(Sumber : BOM Australia)

Gambar Nilai Prakiraan Indeks NINO 3.4 untuk bulan Juni 2021
(sumber : BOM Australia)

Gambar Tabel Nilai Indeks NINO 3.4 (sumber : BOM Australia)
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Pada Gambar Prakiraan Anomali Suhu
Permukaan Air Laut di atas selama Bulan Juni 2021
diprakirakan akan terjadi kondisi signifikan yang
terjadi pada anomali peningkatan Suhu Permukaan
air laut yaitu 0.8 °C hingga 1.2 °C dan 1.2 °C hingga
2.0 °C di sekitar Laut Jawa Bagian Utara dan Bagian
Selatan Pulau Jawa hingga perairan Samudra
Hindia bagian Barat Daya Sumatra. Dengan
kondisi tersebut maka potensi terdapatnya unsur
uap air dari hasil penguapan air laut yang dapat
menghasilkan awan-awan hujan di sekitar Laut
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Jawa Bagian Utara dan Selatan Pulau
Jawa selama periode bulan Juni 2021
dapat terjadi. Meskipun secara normal
dari kondisi angin regional di wilayah
Pulau Jawa umumnya dan khususnya
wilayah Jabodetabek termasuk Bandara
Soekarno-Hatta
Tangerang
telah
menunjukkan mulai berlangsungnya
periode Musim Kemarau pada Bulan
Juni 2021 tetapi karena adanya kondisi
Anomali peningkatan Suhu Permukaan
Air Laut di sekitar Pulau Jawa tersebut
maka diprakirakan Musim Kemarau yang
Gambar Diagram Fase MJO selama periode 30 April 2021 hingga 8 Juni 2021
(Sumber : BOM Australia)
terjadi selama Bulan Juni 2021 masih
dapat disertai dengan adanya kejadian cuaca hujan
Jika nilai indeks RMM 1 (Real-Time Multivariate
disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat
MJO series 1) dan RMM 2 (Real-Time Multivariate
membahayakan kegiatan aktivitas manusia. Cuaca
hujan yang disertai fenomena kilat/petir dan angin
kencang yang terjadi diprakirakan selama Bulan
Juni hanya berlangsung dalam waktu yang relatif
singkat (< 1 jam) dan pada wilayah hujannya tidak
merata sebagai indikator sifat hujan yang terjadi
pada Musim Kemarau memang berbeda dengan
sifat hujan yang terjadi pada saat berlangsungnya
Musim Penghujan. Hal ini disebabkan karena
adanya interaksi proses pertumbuhan awan-awan
konvektif dan penjalaran adveksi massa udara
basah yang berasal dari sumber wilayah perairan
yang mengalami Anomali Suhu Permukaan Air
Laut di atas.

3. Fenomena MJO (Madden Julian Oscilation)
MJO singkatan dari Madden-Julian Oscillation
atau Osilasi Madden Julian yang merupakan
gangguan tropis yang merambat ke Arah Timur
sepanjang daerah tropis dengan siklus 30-60 hari.
Menurut kajian para ahli, MJO memberi dampak
yang luas terhadap pola hujan di wilayah tropis dan
sekitarnya, sirkulasi atmosfer dan suhu permukaan
di sekitar tropis dan subtropis. Fase MJO dapat
diketahui dengan melihat diagram fase monitoring
MJO yang dibuat oleh Biro Meteorologi Australia.
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MJO series 2) berada di luar lingkaran dalam kotak
diagram fase MJO tersebut maka fenomena MJO
diidentifikasi kuat mempengaruhi terjadinya awanawan hujan di daerah tersebut pada area apakah
1,2,3,4,5,6,7 dan 8. Jika nilai indeks RMM 1 dan
RMM 2 berada di dalam lingkaran dalam kotak
diagram fase MJO tersebut maka fenomena MJO
diidentifikasi bersifat lemah. Saat fase MJO bersifat
kuat maka pergerakannya akan berlawanan
dengan arah jarum jam. Pada wilayah Benua
Maritim Indonesia termasuk Pulau Jawa maka area
pada fase indeks RMM 1 dan RMM 2 jika berada di
fase 3, 4 dan 5 serta pada fase MJO diindikasikan
kuat (berada di luar lingkaran) maka menyebabkan
adanya awan-awan menghasilkan hujan dapat
terjadi di sebagian besar wilayah Pulau Jawa.
Pada gambar diagram fase MJO di atas yaitu
yang berwarna biru hingga tanggal 8 Juni 2021,
fase MJO terlihat telah berada pada fase 7 yaitu
di sekitar wilayah Pasifik Bagian Barat dan bersifat
lemah (di dalam lingkaran kotak fase Diagram
MJO). Kecenderungan prakiraan pergerakan fase
tersebut (berlawanan arah jarum jam) hingga akhir
periode Bulan Juni 2021 menujukkan perjalanan
fase MJO untuk berada pada fase MJO di fase
2 dan 3 yang dapat menimbulkan potensi adanya
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awan-awan hujan maka diprakirakan akan dapat
terjadi pada periode akhir mingguan di Bulan Juni
2021. Keadaan ini menunjukkan selama periode
minggu terakhir di Bulan Juni 2021 maka fenomena
faktor MJO dapat bersifat mempengaruhi penyebab
terjadinya cuaca hujan disertai kilat/petir dan angin
kencang di Pulau Jawa Umumnya dan khususnya
di Jabodetabek termasuk wilayah Bandara
Soekarno-Hatta Tangerang dan sekitarnya.

sekitar wilayah Perairan Bagian Utara Pulau Jawa
dan perairan Bagian Selatan Pulau Jawa masih
terdapat nilai rata-rata OLR bernilai sedang hingga
tinggi yaitu dengan indeks nilai rata-rata OLR
berwarna kuning hingga coklat (nilai indeks berada
pada interval 220 W/m2 hingga 280 W/m2). Hal
ini mengindikasikan selama awal periode Bulan
Juni 2021 tersebut di sebagian besar Pulau Jawa
umumnya dan wilayah Jabodetabek khususnya
termasuk
Bandara
Soekarno-Hatta
dan sekitarnya secara rata-rata harian
menandakan terdapat sedikitnya tutupan
awan dan diprakirakan kondisi tersebut
secara normal akan terjadi selama Bulan
Juni. Keadaan ini menunjukkan bahwa
prakiraan kejadian cuaca hujan yang masih

4. Kondisi OLR (Outgoing Long Wave
Radiation)

dapat terjadi selama Bulan Juni 2021 lebih
bersifat pada hujan yang disebabkan oleh
adanya pertumbuhan awan hujan tipe
konvektif yang munculnya hanya bersifat
singkat durasi kejadiannya (< 1 jam)
sehingga setelah hujan turun maka kondisi
langit kembali cerah sehingga secara ratarata harian akan sesuai dengan jumlah
tutupan awan rata-rata harian yang berjumlah
sedikit atau dengan nilai indeks OLR rata-rata
harian yang bernilai tinggi.

Kondisi OLR dapat digunakan untuk mendeteksi
adanya tutupan awan secara rata-rata harian
berdasarkan radiasi gelombang panjang yang
dipancarkan bumi kembali ke angkasa melalui
deteksi sistem satelit secara global. Semakin
tinggi nilai indeks OLR dalam satuan W/m2 (indeks
maksimum > 320 W/m2) yang diterima oleh Sistem
Satelit maka mengindikasikan terdapat sedikitnya
tutupan awan pada daerah tersebut dan sebaliknya
jika nilai indeks OLR bernilai rendah (indeks
minimum hingga < 80 W/m2) mengindikasikan
terdapatnya banyak awan-awan yang menutupi
daerah tersebut. Pada Gambar indeks rata-rata
OLR selama periode mingguan dari tanggal 2
Juni hingga 8 Juni 2021 di bawah ini terlihat di

Gambar OLR Total dan Anomali OLR rata-rata selama periode 2 Juni
hingga 8 Juni 2021 (Sumber : BOM Australia)

Gambar kondisi setiap fase rata-rata MJO selama Bulan Juni, Juli,
Agustus (1974-2009) (Sumber : BOM Australia)
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Kesimpulan
Prakiraan
Cuaca
Bandara
Soekarno-Hatta dan sekitarnya pada Bulan Juni
2021 yaitu :
1. Adanya Fenomena Global yaitu IOD (Indian
Ocean Dipole) diprakirakan untuk Bulan
April dari kelima data Model Internasional
NWP di atas secara rata – rata masih
berada pada fase IOD bersifat Netral yaitu
-0.1 (terletak pada fase > -0.4 dan < 0.4)
dan diprakirakan akan tetap bertahan fase
IOD Netral hingga akhir periode bulan Juni
2021. Hal ini mengindikasikan selama
Bulan Juni 2021 maka fenomena IOD
Netral tidak berpengaruh pada potensi
terbentuknya awan-awan hujan di sebagian
besar wilayah Pulau Jawa umumnya dan
khususnya di Bandara Soekarno-Hatta
Tangerang dan sekitarnya. Periode Musim
Kemarau untuk wilayah tipe Monsunal
seperti Pulau Jawa umumnya dan wilayah
Jabodetabek khususnya termasuk wilayah
Bandara Soekarno-Hatta dan sekitarnya
maka berdasarkan kondisi umum angin
regional yang terlihat diprakirakan pada
Bulan Juni 2021 telah memasuki awal
Musim Kemarau dengan karakteristik angin
regional nya bersifat Angin Monsun Timuran
yang umumnya bersifat dingin dan kering.
Prakiraan terjadinya anomali peningkatan
Suhu Permukaan Air Laut selama Bulan Juni
2021 di sekitar wilayah Perairan Pulau Jawa
yang diprakirakan cukup signifikan nilai
anomalinya dari 0.8 °C hingga 1.2 °C dan
1.2 °C hingga 2.0 °C maka diprakirakan di
wilayah Jabodetabek dan termasuk Bandara
Soekarno-Hatta dan sekitarnya diprakirakan
selama berlangsungnya Musim Kemarau di
Bulan Juni 2021 tetapi diprakirakan masih
terjadi cuaca hujan disertai kilat/petir dan
angin kencang yang dapat membahayakan
kegiatan aktivitas manusia. Cuaca hujan
yang disertai fenomena kilat/petir dan
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angin kencang yang terjadi diprakirakan
berlangsung dalam waktu yang relatif
singkat (< 1 jam) dan pada wilayah hujannya
yang tidak merata sebagai indikator sifat
hujan yang terjadi pada Musim Kemarau
memang berbeda dengan sifat hujan yang
terjadi pada saat berlangsungnya Musim
Penghujan.
2. Fenomena Global El Nino yang umumnya
bersifat
saling
memperkuat
pada
bertahannya musim kemarau berdasarkan
data indeks NINO 3.4 menunjukkan
prakiraan indeks rata-rata NINO 3.4 dari
kedelapan data Model Internasional NWP
di atas selama bulan Juni 2021 diprakirakan
pada nilai -0.1 °C yaitu bersifat Netral
sehingga tidak mempengaruhi atau tidak
menguatkan pada berlangsungnya Musim
Kemarau yang terjadi selama Bulan Juni
2021. Musim Kemarau yang terjadi selama
Bulan Juni berlangsung secara normal tidak
dipengaruhi atau dikuatkan oleh adanya
gangguan fenomena global El Nino dan
ENSO.
3. Fenomena
MJO
yang
diprakirakan
mempengaruhi dapat terjadi pada periode
minggu terakhir Bulan Juni 2021 di fase
MJO 2 dan 3 maka diprakirakan di periode
akhir mingguan Bulan Juni 2021 tersebut
dapat menyebabkan pada terjadinya cuaca
hujan disertai kilat/petir dan angin kencang
di wilayah Pulau Jawa Umumnya dan
khususnya di wilayah Jabodetabek termasuk
Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan
sekitarnya.
4. Kondisi nilai indeks OLR rata-rata harian
secara global yang bernilai sedang - tinggi
yaitu dengan indeks nilai rata-rata OLR
berwarna kuning hingga coklat (nilai indeks
berada pada interval 220 W/m2 hingga 280
W/m2) maka mengindikasikan selama awal
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periode Bulan Juni 2021 tersebut di sebagian
besar Pulau Jawa umumnya dan wilayah
Jabodetabek khususnya termasuk Bandara
Soekarno-Hatta dan sekitarnya secara
rata-rata harian menandakan terdapat
sedikitnya tutupan awan dan diprakirakan
kondisi tersebut secara normal akan terjadi
selama Bulan Juni. Hal ini menunjukkan
bahwa prakiraan kejadian cuaca hujan
yang masih dapat terjadi selama Bulan
Juni 2021 lebih bersifat pada hujan yang
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disebabkan oleh adanya pertumbuhan
awan hujan tipe konvektif yang munculnya
hanya bersifat singkat durasi kejadiannya
(< 1 jam) sehingga setelah hujan turun
maka kondisi langit kembali cerah sehingga
secara rata-rata harian akan sesuai dengan
jumlah tutupan awan rata-rata harian yang
berjumlah sedikit atau dengan nilai indeks
rata – rata harian OLR yang bernilai tinggi.
[edy m]
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NUMERICAL WEATHER PREDICTION

A

dalah sebuah model matematika dari
atmosfer dan lautan untuk memprediksi
cuaca yang akan datang berdasarkan
kondisi cuaca saat ini. Perhitungan
tersebut meliputi perhitungan
matematika
yang didasarkan pada ilmu fisika. Percobaan
metode numerik ini dilakukan pertama kali pada
tahun 1920an oleh Lewis Fry Richardson,
menggunakan metode yang sebelumnya telah
dikembangkan oleh Vilhelm Bjerknes. Percobaan
ini dilakukan untuk menghasilkan prediksi cuaca 6
jam kedepan di dua wilayah Eropa Tengah , dan
hal ini memakan waktu sekitar 6 minggu.
Setelah ditemukannya komputer yang canggih
pada waktu itu, barulah prediksi dapat dihitung
lebih cepat dari pada waktu prediksinya. Pada 1950
komputer ENIAC digunakan untuk pertama kalinya
membuat prediksi cuaca menggunakan metode
numerik. Dengan berkembangnya kemampuan
komputer
dan
kecepatan
perhitungannya,
dikembangkan pula metode prediksi cuaca yang
lebih kompleks dan lebih akurat. Hingga saat ini
banyak metode dan model yang berkembang
dan di hitung menggunakan superkomputersuperkomputer diseluruh dunia.

Pengumpulan Data
Data yang dibutuhkan untuk menghasilkan
prediksi terbagi menjadi dua bagian yaitu data
hasil pengamatan udara permukaan dan data
hasil pengamatan udara atas. Data pengamatan
udara permukaan meliputi suhu, kelembapan,
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curah hujan, tekanan, arah dan kecepatan angin,
dan lainnya. Data ini sangat penting selain menjadi
dasar perhitungan dan juga sebagai data iklim
pada daerah tertentu. Sumber data didapatkan
dari pengamatan langsung di stasiun meteorologi
diseluruh dunia dan juga bisa bersumber dari
stasiun otomatis (Automatic Weather Station).
Data yang dikumpulkan oleh stasiun pengamat
udara permukaan (synoptic) yang di regulasikan
oleh WMO (World Meteorological Organization)
diwajibkan dikirim dan dipertukarkan keseluruh
dunia tiap 6 jam yaitu jam 00.00, 06.00, 12.00, dan
18.00 UTC. Akan tetapi untuk beberapa stasiun
lain seperti stasiun meteorologi penerbangan data
yang dihasilkan bisa tiap jam atau tiap 30 menit.
Semakin rapat dan banyak data yang dikumpulkan
maka semakin akurat pula prediksi yang akan
dihasilkan.
Sedangkan untuk mendapatkan data udara atas
digunakan alat radiosonde yang diterbangkan oleh
balon. Radiosonde ini mengukur suhu, kelembapan,
tekanan udara, ketinggian dan lainnya. Radiosonde
dapat mengukur sampai ketinggian 30km. Selain
itu data dapat diperoleh juga dari pesawat, radar
cuaca, dan satelit. Sehingga mendapatkan data
berupa profil perawanan seperti ketinggian puncak
awan, tinggi dasar awan dan lainnya.

Prinsip Kerja
Cara kerja prediksi numerik adalah dengan
mengandaikan atmosfer terdiri dari kotak-kotak.
Dan pada titik tengah kotak tersebut adalah titik yang
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dikalkulasikan oleh parameter cuaca yang akan
menghasilkan prediksi cuaca kedepan. Besaran
dari kotak tersebut bisa bervariasi, semakin kecil
kotaknya semakin detail pula yang dihasilkan.
Akan tetapi akan semakin banyak kotak yang perlu
dihitung dan membutuhkan waktu yang lebih lama
lagi, sehingga membutuhkan superkomputer untuk
mengkalkulasinya.
Data yang telah dikumpulkan dari seluruh
dunia dilakukan plot pada titik-titik tertentu sesuai
lokasinya, akan tetapi lokasi pengamatan data
tersebut terkadang tidak tepat dengan titik tengah
pada kotak-kotak model yang telah ditentukan.
Oleh karena itu diperlukan pengolahan terlebih
dahulu agar didapatkan data yang mendekati
titik tengah kotak tersebut. Proses ini disebut
interpolasi, yaitu dengan mengkalkulasi antar
2 atau 3 titik pengamatan untuk menghasilkan
data pada titik tengah kotak tersebut. Sedangkan
beberapa pekerjaan interpolasi dan smoothing
data untuk digunakan dalam model numerik secara
kolektif disebut asimilasi data.
Setelah data tersebut di asimilasi dan di plot pada
masing-masing grid atau kotak yang telah ditentukan
dan dilakukan kalkulasi oleh superkomputer maka
akan dihasilkan kondisi atmosfer yang akan terjadi
pada titik tersebut. Lalu informasi prediksi cuaca
tersebut akan di komparasi oleh cuaca aktual yang
terjadi, agar dapat di validasi keakuratannya dan
dilakukan perbaikan terhadap model cuaca yang
digunakan. Seiring dengan dilakukan perbaikan
dan munculnya model-model cuaca yang terbaru
maka keakuratan dari model tersebut makin
meningkat.

Macam-Macam Model
Pada saat ini terdapat beberapa model cuaca
yang sering digunakan untuk melakukan prediksi
cuaca seperti : ECMWF (European Centre for
Medium-Range Weather Forecasts), NOAA GFS
(National Oceanic and Atmospheric Administration
Global Forecast System), Canadian GEM (Global
Environmental
Multiscale
Model).
Menurut
data terbaru dari Ryan Maue, Ph.D seorang
meteorologist , ECMWF mempunya tingkat akurasi
yang lebih tinggi dibandingkan dengan model yang
dikeluarkan oleh United State dan Kanada.

Gambar Weather Model

Selain digunakan untuk memprediksi cuaca,
model cuaca ini juga berkembang penggunaannya
untuk hal lain. Sebagai contoh modeling kualitas
udara, modeling iklim, modeling permukaan
laut, badai tropis, kebakaran hutan, dan lainnya.
Penggunaan model cuaca sangat berguna juga
untuk peringatan dini cuaca, pengaturan lalu lintas
udara, kelautan, perikanan dan juga pertanian.
Diperlukan adanya edukasi bagi masyarakat agar
dapat memanfaatkan data-data yang sudah ada
untuk meningkatkan produktifitas dari masingmasing sektor.

Kesimpulan

Gambar Grid
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Model prediksi cuaca terus berkembang seiring
berkembangnya kemampuan komputasi dan
algoritma model itu sendiri. Akan tetapi semuanya
tetap bergantung terhadap pengamatan data yang
akurat dan kerapatan data. Oleh karena itu tugas
dari seorang forecaster dalam memprediksi cuaca
tidak dapat dilakukan hanya dengan bergantung
pada satu model tertentu saja, akan tetapi tetap
membandingkan dengan model yang lain dan
juga pengalaman yang banyak, sehingga dapat
menghasilkan prakiraan cuaca yang lebih akurat.
[dendy]
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CEILOMETER

S

tasiun Meteorologi Kelas I SoekarnoHatta memiliki tugas dan fungsi
sebagaimana diatur dalam Peraturan
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi
dan Geofisika Nomor KEP.002 tahun 2004,
bahwa Stasiun Meteorologi mempunyai tugas
melaksanakan
pengamatan,
pengumpulan,
penyebaran data dan penganalisaan di wilayahnya
serta pelayanan jasa meteorologi. Stasiun
Meteorologi menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut :
•
•
•
•

Pengamatan Meteorologi;
Pengumpulan dan penyebaran
Meteorologi;
Penganalisaan Meteorologi ;
Pelayanan jasa Meteorologi.

data

Kegiatan pengamatan meteorologi adalah
mengamati beberapa parameter cuaca, salah satu
parameter yang diamati adalah ketinggian dasar
awan. Ketinggian dasar awan merupakan salah
satu unsur cuaca yang memiliki peranan penting
dalam analisis curah hujan mengingat presipitasi
erat kaitannya dengan kondisi awan. Selain
itu di dunia penerbangan informasi ketinggian
dasar awan berperan penting dalam mendukung
keamanan dan keselamatan transportasi udara.
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Hal ini disebabkan awan dapat mengganggu
pandangan seorang pilot baik saat mendarat/lepas
landas maupun selama mengudara.
Sampai akhir abad lalu, penentuan tutupan
awan dan estimasi ketinggian awan umumnya
masih dilakukan oleh pengamat manusia.
Sebenarnya, selama bertahun - tahun pengamatan
manusia di seluruh dunia telah merekam tutupan
langit oleh awan dalam okta atau sepersepuluh,
jumlah awan terendah dan jenis awan tiga kali
sehari. Berdasarkan informasi tersebut dapat
diperkirakan tinggi dasar awan. Tentu hal ini tidak
mewakili pengukuran yang eksak, tapi memberikan
pendekatan yang sangat bermanfaat sepanjang
sejarah.
Seiring berkembangnya zaman, teknologi
semakin maju, diciptakanlah sebuah instrumen
untuk menggantikan pengamat manusia agar
mendapatkan hasil pengamatan yang objektif.
Instrumen terbaru yang digunakan untuk
pengamatan awan adalah ceilometer. Ceilometer
merupakan instrumen paling umum yang
digunakan untuk menentukan ketinggian dasar
awan. Ceilometer menyediakan perkiraan akurat
dan berkelanjutan dari dasar awan sebagai output
standarnya.
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Prinsip Kerja :
Ceilometer bekerja berdasarkan prinsip dari
pantulan balik (back scattered) dari gelombang
suara/cahaya yang dipancarkan, akibat adanya
material yang melayang di udara. Sehingga
perbedaan waktu antara gelombang yang
dipancarkan (Tx) dan gelombang balik yang diterima
(Rx) akan dijadikan acuan untuk menghitung
ketinggian dari material pemantul (aerosol/awan).
Metode yang digunakan
ketinggian dasar awan :

untuk

mengukur

LIDAR (Light Detection and Ranging) dapat
mengukur ketinggian awan hingga 30 km di
atas permukaan tanah. Teknologi laser banyak
dimanfaatkan sebagai pendeteksi pada ceilometer
ini, dengan panjang gelombang berkisar 600-1000
nm. Terdapat 2 jenis Ceilometer – Lidar, yaitu:
•

Ceilometer dengan unit Tx dan Rx yang
terpisah. Ceilometer ini memiliki bagian
transmitter dan receiver yang terpisah,
sehingga untuk pengukuran awan yang
rendah akan kurang akurat karena akan
terjadi overlap pada batas ketinggian
tertentu.

Gambar Ceilometer Vaisalla

Gambar perbandingan garis pancaran dari 2 jenis ceilometer
(traditional : tx rx terpisah, New : Tx ,Rx menyatu)

Gambar Ceilometer All Weather Inc 8339

•

Ceilometer dengan unit Tx dan Rx yang
menyatu. Ceilometer ini memiliki bagian
Tx dan Rx yang menyatu dalam satu garis
pancaran, sehingga kekuatan gelombang
yang terukur hampir dapat dilakukan dari
ketinggian terendah.
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Ceilometer jenis ini didesain untuk pemasangan
di bandara, stasiun meteorologi, atau dimana
pun informasi dasar awan dibutuhkan. Dalam
pemasangannya di bandara Soekarno-Hatta
ceilometer tergabung dengan instrumen AWOS
3000 (Automated Weather Observing System
3000), dan instrumen Coastal Enviromental
Systems AWOS. [jihan]
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Gambar Ceilometer (lingkar oranye) yang tergabung dalam instrumen AWOS 3000

Gambar Ceilometer yang tergabung dalam instrumen Coastal Enviromental Systems AWOS
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AUDIT ISO 9001:2015
STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA

S

tasiun Meteorologi Soekarno-Hatta
merupakan salah satu Unit Pelaksana
Teknis (UPT) dari Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang
memiliki tugas untuk memberikan layanan informasi
cuaca di wilayah Bandara Soekarno-Hatta dan
sekitarnya. Sebagai lembaga yang bergerak dalam
bidang pemberian informasi, tentu saja informasi
yang disampaikan harus valid dan dapat dipercaya
oleh masyarakat selaku pengguna jasa informasi
cuaca. Maka dari itu, Stasiun Meteorologi SoekarnoHatta selalu bekerja berdasarkan Undang-undang
dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
telah di tetapkan guna menjaga kualitas data
yang diperoleh. Lalu, bagaimana cara menjamin
bahwa Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta telah
melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan
SOP? Tentu saja harus ada jaminan dari lembaga
standardisasi Internasional yang bergerak secara
independen untuk membuktikan bahwa Stasiun
Meteorologi Soekarno-Hatta memang layak dan
sudah bekerja sesuai dengan SOP.
Sejak tahun 2009, Stasiun Meteorologi
Soekarno-Hatta sudah memperoleh sertifikat
standardisasi internasional berupa ISO 9001:2000
yang diterbitkan oleh International Organization
of Standardization (ISO) yang berpusat di kota
Geneva, Switzerland dan pada tahun 2015 berubah
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menjadi ISO 9001:2015 yang sertifikasinya akan
diperbaharui setiap tahun. Untuk mendapatkan
sertifikat ISO 9001, harus melalui proses audit
yang terdiri dari audit eksternal dan internal.
Audit eksternal Stasiun Meteorologi SoekarnoHatta telah dilakukan pada tanggal 20 – 21 Mei
2021 oleh PT. SGS Indonesia diwakili oleh Erdiek
Ardhianto melalui video conference guna menjaga
protokol kesehatan. Audit dilaksanakan dengan
wawancara, mengamati aktivitas, dan melihat
dokumen sebagai bukti pendukung. Cakupan
wilayah audit adalah pelayanan meteorologi untuk
navigasi udara internasional. Bagian-bagian yang
diaudit antara lain seksi observasi, seksi data
dan informasi, sub bagian tata usaha, dan bagian
manajemen. Audit eksternal pada tanggal 20 Mei
2021 dilakukan pada seksi Observasi serta seksi
data data dan Informasi, dan untuk tanggal 21
Mei 2021 dilakukan audit eksternal untuk bagian
tata usaha dan manajemen. Hasil dari audit
eksternal ISO 9001:2015 menunjukkan bahwa
Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta mampu
mempertahankan sistem manajemen yang sesuai
dengan standar pelayanan informasi meteorologi
untuk navigasi penerbangan internasional. Oleh
karena itu, sistem manajemen Stasiun Meteorologi
Soekarno-Hatta mendapatkan sertifikasi ISO
9001:2015. [tia]
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IDENTIFIKASI HUJAN ES DI KOTA BEKASI
MENGGUNAKAN DATA RADAR CUACA DOPPLER
(STUDI KASUS 14 APRIL 2021)
IDENTIFICATION OF HAIL IN BEKASI CITY
USING DOPPLER WEATHER RADAR DATA
(CASE STUDY APRIL 14, 2021)
Muhammad Hidayat 1,*
1)
Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, Bandar Udara Soekarno-Hatta
Gedung 611 (Tower) Tangerang, 15126
*
Email: cyclone.day@gmail.com

ABSTRAK
Fenomena hujan es merupakan fenomena cuaca ekstrem yang terjadinya dikarenakan tumbuhnya awan
Kumulonimbus, radar cuaca Doppler merupakan instrumentasi yang memiliki resolusi ruang dan waktu yang
tinggi untuk mendeteksi dan memprediksi kejadian hujan es dan salah satu metode yang dapat digunakan
adalah metode Probability Of Hail (POH). Metode ini berdasarkan dua parameter, yaitu ketinggian pada
reflectivity 45 dBZ dan ketinggian freezing level atau ketinggian pada suhu 0 °C yang selisihnya kemudian
dikonversi kedalam persen. Berdasarkan pengamatan radar cuaca dengan menghitung reflectivity
maksimumnya dan nilai POH pada kejadian hujan es didapatkan nilai yang menyatakan adanya awan
Kumulonimbus dan hujan es di kota Bekasi terjadi dari jam 07.30 UTC sampai dengan jam 08.10 UTC
Kata kunci: Hujan Es, Kumulonimbus, POH

1. Pendahuluan
Pada tanggal 14 April 2021 telah terjadi hujan
es di beberapa kecamatan di kota Bekasi antara
lain di kecamatan Pondok Melati pada pukul
08.00 Coordinated Universal Time (UTC) [1] [2].
Fenomena cuaca ekstrem hujan es sebenarnya
bukan fenomena cuaca yang baru terjadi atau
fenomena cuaca yang aneh, karena sebenarnya
bisa terjadi di Indonesia hanya kejadiannya
mempunyai frekuensi yang jarang.
Fenomena
ini sifatnya lokal, tidak merata, terjadi sangat
mendadak, dan sulit diperkirakan [3].
Hujan es merupakan salah satu bentuk dari
presipitasi yang berupa bola-bola, potongan,
maupun serpihan- serpihan es dan memiliki
diameter antara 5-50 mm. Namun
dalam
pertumbuhan ekstrem, diameter hujan es bisa lebih
besar lagi. Hujan es dapat jatuh secara tepisah
atau terkumpul menjadi gumpalan-gumpalan
yang memiliki bentuk yang tidak teratur [4].
Awal terjadinya hujan es karena tumbuhnya jenis
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awan bersel tunggal berlapis-lapis (Kumulonimbus)
yang dekat dengan permukaan tanah atau dapat
juga berasal dari multi sel awan dengan luasan
area horizontal sekitar 3-5 km yang tumbuh vertikal
ke atas dengan ketinggian mencapai 30.000 kaki
atau lebih. Kejadian hujan es sangat singkat, yaitu
kurang dari satu jam [5].
Instrumentasi meteorologi dengan resolusi
temporal dan spasial yang tinggi untuk mendeteksi
fenomena meteorologi, termasuk hujan es, adalah
radar cuaca Doppler. Parameter yang dapat diamati
melalui radar cuaca Doppler adalah echo reflectivity
dan radial velocity. Nilai reflectivity dipengaruhi
oleh jumlah massa, volume, dan densitas pada
suatu sampling volume [6]. Sedangkan nilai radial
velocity dihitung menggunakan prinsip Doppler,
dengan merata-rata nilai kecepatan partikel pada
suatu sampling volume [7]. Data reflectivity dapat
digunakan untuk mendeteksi kejadian hujan es [8].
Salah satu metode yang dapat digunakan untuk
mendeteksi dan memprediksi potensi kejadian
hujan es berdasarkan hasil pengamatan radar
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cuaca dan radiosonde adalah metode Waldvogel,
metode ini merupakan metode yang paling akurat
dalam mendeteksi hujan es [9]. Metode Waldvogel
adalah metode deteksi kejadian hujan es dengan
menggunakan dua parameter, yaitu ketinggian
pada reflectivity 45 dBZ (H45) dan ketinggian
freezing level atau ketinggian pada suhu 0 °C
(H0). Ketika ketinggian pada reflectivity 45
dBz meningkat hingga 1,4 km atau lebih
diatas freezing level maka hujan es akan sangat
mungkin terjadi dan probabilitas kejadian hujan es
meningkat seiring dengan meningkatnya ketinggian
reflectivity inti sel awan 45 dBz diatas freezing
level [10]. Selisih H45 dan H0 selanjutnya akan
dikonversi menjadi Probability Of Hail (POH) dalam
persen. Ketika selisih ketinggian lebih dari 5.5 km,
persentase peluang kejadian hujan es akan lebih
dari 100% [11].

cuaca Stasiun Meteorologi Kelas I SoekarnoHatta menggunakan teknik Volume Coverage
Pattern (VCP) 21 yang memiliki 11 elevasi, yaitu
dari 0.50⁰ hingga 19.50⁰, Radar cuaca Stasiun
Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta merupakan
radar cuaca Doppler dengan tipe C-Band, merek
EEC serta menggunakan polarisasi tunggal (single
polarization). Data radiosonde yang digunakan
adalah data radiosonde Stasiun Meteorologi Kelas
I Soekarno-Hatta tanggal 14 April 2021 jam 00.00
UTC.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode deskriptif dengan melakukan
pengolahan
data,
menganalisis
dan
menginterpretasikan citra radar cuaca pada kejadian
hujan es. Penelitian dimulai dengan menentukan
tinggi freezing level dari data radiosonde dengan
menggunakan aplikasi Raobs 5.6, selanjutnya
menentukan nilai reflectivity lebih dari 40 dBZ untuk
mengetahui adanya pertumbuhan awan konvektif
jenis Kumulonimbus dengan menggunakan produk
radar Column Maximum (CMAX) [12]. Berikutnya
dilakukan perhitungan Probability of Hail (POH)
kejadian hujan es. Perhitungan POH dilakukan
dengan menggunakan produk radar Reflectivitybased Hail Warning (ZHAIL) melalui aplikasi
Rainbow 5.49
Perhitungan probabilitas kejadian hujan es
dirumuskan :

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

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

Dimana:

2. Metode Penelitian

Probability of Hail

2.1 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian didasarkan pada wilayah yang
teramati oleh radar cuaca Stasiun Meteorologi
Kelas I Soekarno-Hatta yang terletak di Kota
Tangerang, Provinsi Banten. Kejadian hujan es
tanggal 14 April 2021 terjadi di kota Bekasi.

2.2 Data Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data radar cuaca volumetrik yang kemudian diolah
menjadi data reflectivity dan data radiosonde.
Data radar yang digunakan adalah data radar
cuaca Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta
tanggal 14 April 2021, Metode operasional radar
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Interval transition dipakai
nilai 3 km
Tinggi freezing level
Ketebalan antara tinggi ambang batas
reflectivity dengan tinggi freezing level bernilai 1,4
km, ambang batas reflectivity 45 dBz
= Tinggi ambang batas reflectivity
terkoreksi
Pada penelitian ini nilai POH kemudian akan
diverifikasi dengan kejadian hujan es berdasarkan
berita media online.

ISSN 2684-7299

25

3. Hasil dan Pembahasan
3.1 Tinggi Freezing Level
Dari perhitungan data radiosonde Stasiun
Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta pada tanggal
14 April 2021 jam 00.00 UTC didapatkan ketinggian
freezing level setinggi 4970 m diatas permukaan
tanah.

(d)

(e)

Gambar 2. Pengamatan radiosonde Stasiun Meteorologi Kelas I
Soekarno-Hatta tanggal 14 April 2021 jam 00.00 UTC

(f)

3.2 Reflectivity Maksimum
Hasil pengamatan radar cuaca Stasiun
Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta tiga puluh
menit sebelum dan sesudah kejadian hujan es
tanggal 14 April 2021 di kota Bekasi dapat dilihat
pada gambar (3).

(g)

(a)

(h)

(b)

(c)
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(i)

(j)
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Gambar 3. Pengamatan radar cuaca Stasiun Meteorologi Kelas I
Soekarno-Hatta tanggal 14 April 2021 produk CMAX (a) jam 07.22
UTC.; (b) jam 07.30 UTC.; (c) jam 07.38 UTC.; (d) jam 07.46 UTC.; (e)
jam 07.54 UTC.; (f) jam 08.02 UTC.; (g) jam 08.10 UTC.; (h) jam 08.18
UTC.; (i) jam 08.26 UTC.; (j) jam 08.34 UTC.

Dengan menggunakan produk CMAX maka
didapatkan nilai reflectivity maksimum berkisar
antara 41.0 dBZ sampai dengan 50.0 dBZ, ini
mengindikasikan adanya awan Kumulonimbus
pada saat kejadian tanggal 14 April 2021 di kota
Bekasi.

(f)

3.3 Probabilitas Kejadian Hujan Es
Probabilitas kejadian hujan es atau POH
dihitung pada tiga puluh menit sebelum dan
sesudah kejadian hujan es tanggal 14 April 2021 di
kota Bekasi dapat dilihat pada gambar (4).

(g)

(h)

(a)

(i)

(b)

(j)

(c)

d)

Gambar 4. Pengamatan radar cuaca Stasiun Meteorologi Kelas I
Soekarno-Hatta tanggal 14 April 2021 produk ZHAIL (a) jam 07.22
UTC.; (b) jam 07.30 UTC.; (c) jam 07.38 UTC.; (d) jam 07.46 UTC.; (e)
jam 07.54 UTC.; (f) jam 08.02 UTC.; (g) jam 08.10 UTC.; (h) jam 08.18
UTC.; (i) jam 08.26 UTC.; (j) jam 08.34 UTC.

Nilai POH signifikan yang dapat menghasilkan
hujan es yaitu lebih besar atau sama dengan 50%
[11], hal ini tercatat dimulai pada jam 07.30 UTC
yaitu 86% dan meningkat menjadi 100% pada jam
07.46 UTC kemudian menurun secara bertahap
sampai kepada nilai 56% pada jam 08.10 UTC lalu
menurun terus sampai 0% pada jam 08.30 UTC.

4. Kesimpulan

(e)
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Berdasarkan nilai reflectivity maksimum di
semua kejadian hujan es didapat nilai reflectivity
yang menandakan bahwa yang menyebabkan
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hujan es adalah awan Kumulonimbus.
Berdasarkan perhitungan pada kejadian hujan
es nilai POH 30 menit sebelum dan sesudah
kejadian hujan es terdapat interval nilai dari 0%
sampai dengan 100%.
Nilai POH menunjukkan kesesuaian antara
perhitungan dengan hasil observasi di lapangan.
Dengan kejadian hujan dimulai dari jam 07.30 UTC
sampai dengan jam 08.10 UTC. Maka disimpulkan
bahwa nilai POH dapat mengidentifikasi kejadian
hujan es.

[11] Waldvogel, A., Federer, B., dan P. Grimm.
(1979). Criteria for the detection of hail
cells, J. Appl. Meteor., 18, 1521–1525.
[12] Roberts, R. D., Rugledge, S. (2003).
Nowcasting storm initiation and growth using
GOES-8 and WSR-88D data. Weather and
Forecasting., 18, 562-584.
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