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Meteorologi Soekarno-Hatta.
Buletin METAERO Vol. 3 No.11 2020 kali ini dibuka
dengan informasi rutin profil dan kesimpulan
cuaca bandara bulan Oktober 2020, Aerodrome
Climatological Summary bulan November selama 10
tahun dan prakiraan cuaca bandara bulan November
2020.
Kolom Aerocom diisi dengan informasi tentang
La nina dan Awan. Sedangkan kolom Aeronews
berisi tentang kegiatan sosialisasi meteorologi
penerbangan, koordinasi prakiraan cuaca dan lainlain. Pada rubrik Aerotech diisi dengan pembahasan
terkait sistem pengisi dan pelepas balon atmosfer
otomatis. Kemudian ditutup dengan analisis kejadian
QLCS di Jakarta.
Selamat membaca dan semoga bermanfaat.
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PROFIL CUACA BULAN OKTOBER 2020 DAN AERODROME
CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN NOVEMBER
STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA

B

uletin MetAero kembali menyajikan profil
cuaca dan Aerodrome Climatological
Summary (ACS). Profil cuaca bulan
Oktober
2020
menggambarkan
rangkuman kondisi cuaca yang terjadi selama
bulan terkait. Bulan Oktober menjadi salah satu
periode peralihan dari musim kemarau ke musim
hujan sehingga perlu menjadi perhatian khususnya
untuk kondisi angin, monsun Australia yang mulai
melemah dan monsun Asia yang mulai aktif. ACS
bulan November menyajikan data angin, visibility,
dan temperatur udara periode 10 tahun terakhir.

PROFIL CUACA BULAN OKTOBER 2020
1.

ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Profil arah dan kecepatan angin bulan Oktober
2020 menunjukkan arah angin didominasi arah
Selatan hingga Barat Daya dengan kecepatan
bervariasi dari nilai terendah hingga 17 knot. Angin
timuran sudah mulai melemah dan berkurang
intensitasnya disebabkan terjadi periode peralihan
dari monsun Australia ke monsun Asia pada
bulan ini. Angin calm memiliki persentase 0,7%
sedangkan angin maksimum yang mencapai 17
knot memiliki persentase 2,8%. Pada bulan Oktober
data angin tegak lurus landasan (cross wind)
memiliki presentase 16,2%. Periode peralihan yang
mengakibatkan variasi angin dapat memberikan
efek tail wind serta kewaspadaan terhadap arah
angin tegak lurus landasan (cross wind). Hal ini
diharapkan menjadi perhatian kegiatan transportasi
penerbangan, terutama pada kegiatan take-off dan
landing. Berikut profil arah kecepatan angin bulan
Oktober 2020.
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Gambar Profil Arah dan Kecepatan Angin Bulan Oktober 2020

2. VISIBILITY
Visibility menjadi salah satu komponen penting
dalam kegiatan take-off dan landing. Nilai visibility
ini dipengaruhi dengan keadaan cuaca pada waktu
tersebut. Kondisi visibility bulan Oktober 2020
menunjukkan nilai rata-rata visibility adalah 7 km.
Nilai visibility maksimum pada bulan ini sebesar 10
km sedangkan nilai visibility minimum sebesar 2
km. Kondisi visibility maksimum berada pada jam
13.00 hingga 15.00 WIB. Adapun penyebab kondisi
visibility minimum, yaitu udara kabur (haze/mist)
dan adanya presipitasi/hujan. Berikut adalah profil
visibility harian selama bulan Oktober 2020.
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penerbangan. Profil temperatur udara rata-rata
pada bulan Oktober 2020 sebesar 27,9°C. Kondisi
temperatur udara pada bulan Oktober memiliki
kecenderungan meningkat pada siang hari dan
mencapai maksimum pada pukul 11.00 – 14.00
WIB. Nilai temperatur maksimum pada bulan
Oktober 2020 mencapai 33,6°C yang terjadi pada
tanggal 12 Oktober 2020, sedangkan temperatur
minimum sebesar 22,0°C yang terjadi pada
tanggal 4 Oktober 2020. Berikut profil temperatur
udara bulan Oktober 2020.

Gambar Profil Visibility Harian Bulan Oktober 2020

3. CURAH HUJAN
Profil curah hujan bulan Oktober menunjukkan
jumlah curah hujan yang tercatat pada bulan
Oktober adalah 117,2 mm, dengan jumlah hari
hujan sebanyak 11 hari. Pada dasarian 1 (hari ke-1
hingga ke-10) memiliki nilai curah hujan lebih tinggi
daripada dasarian 2 dan 3. Jumlah curah hujan
dasarian 1 sebesar 103,6 mm. Kemudian pada
dasarian 2 (hari ke-11 hingga ke-20) jumlah curah
hujan sebesar 3,8 mm. Sedangkan pada dasarian
3 (hari ke-21 hingga ke31) jumlah curah hujan
sebesar 9,8 mm. Pada bulan Oktober curah hujan
tertinggi terjadi pada tanggal 10 Oktober yaitu
50 mm, yang dikategorikan sebagai hujan lebat.
Berikut profil curah hujan bulan Oktober 2020.

Gambar Profil Temperatur Udara Bulan Oktober 2020

5. TEKANAN UDARA
Kondisi tekanan udara yang tepat dan akurat
dibutuhkan untuk mendukung keselamatan dan
kenyamanan penerbangan terlebih saat kegiatan
take-off dan landing. Profil tekanan udara (QFF)
bulan Oktober 2020 menunjukkan rata-rata
tekanan udara sebesar 1009,5 mb. Tekanan
udara (QFF) maksimum yag terjadi pada bulan
Oktober sebesar 1014,2 mb, sedangkan tekanan
udara (QFF) minimum yang terjadi sebesar 1005,2
mb. Berikut profil tekanan udara (QFF) pada bulan
Oktober 2020.

Gambar Profil Curah Hujan Bulan Oktober 2020

4. TEMPERATUR UDARA
Temperatur udara merupakan parameter cuaca
yang dapat mempengaruhi tekanan udara sehingga
menjadi komponen penting dalam meteorologi
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Gambar Profil Tekanan Udara Bulan Oktober 2020
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6. KELEMBAPAN UDARA
Kelembapan udara merupakan konsentrasi
uap air yag terkandung di dalam parsel udara.
Profil kelembapan udara bulan Oktober 2020
menunjukkan nilai kelembapan udara rata-rata
sebesar 77%. Nilai kelembapan udara maksimum
sebesar 97% yang terjadi pada tanggal 10
Oktober 2020, sedangkan kelembapan udara
minimum sebesar 50% yang terjadi pada tanggal
16 Oktober 2020. Berikut adalah profil kelembapan
udara bulan Oktober 2020.

7. KONDISI CUACA YANG MEMPENGARUHI
PENERBANGAN
Kondisi cuaca merupakan gambaran keadaan
udara yang terjadi di suatu wilayah pada waktu
tertentu. Dalam dunia penerbangan kondisi cuaca
merupakan hal yang sangat penting diketahui
untuk kegiatan take-off dan landing serta dapat
menunjang informasi pada saat kondisi en-route.
Di bawah ini adalah tabel rangkuman kondisi cuaca
yang mempengaruhi penerbangan di wilayah
Bandara Soekarno-Hatta yang terjadi pada bulan
Oktober 2020.
Dari tabel kondisi cuaca menunjukkan keadaan
cuaca yang mendominasi adalah udara kabur (HZ)
serta terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga
sedang di beberapa waktu di bulan Oktober.

Gambar Profil Kelembapan Udara Bulan Oktober 2020
Tabel Kondisi Cuaca Bulan Oktober 2020

TGL

PAGI HARI
(07.00-12.00 WIB)
(00 – 05 UTC)

SIANG HARI
(13.00-18.00 WIB)
(06 – 11 UTC)

MALAM HARI
(19.00-00.00 WIB)
(12 – 17 UTC)

DINI HARI
(01.00-06.00 WIB)
(18 – 23 UTC)

RAIN
(mm)

1

HZ

-

HZ

HZ

0

2

HZ

VCTS

HZ

-RA

5,9

3

-RA

-

-

HZ

7,8

4

HZ

-

TSRA

-RA

32,5

5

-

-

HZ

HZ

0

6

HZ

-

-

-

0

7

-

-

-

-

0

8

-

-

HZ

-RA

7,2

9

HZ

TS

-RA

HZ

0,2

10

HZ

-

TSRA

-RA

50

11

BR

-

HZ

HZ

0

12

HZ

-

HZ

HZ

0

13

HZ

-

HZ

HZ

0

14

HZ

-

HZ

-

0

15

-

-

HZ

HZ

0
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16

HZ

-TSRA

-TSRA

HZ

3,8

17

-

-

-

HZ

0

18

TS

TS

HZ

HZ

0

19

HZ

HZ

-

HZ

0

20

HZ

VCTS

-RA

HZ

0

21

HZ

-TSRA

-RA

HZ

0,9

22

-

-

-

HZ

0

23

-

-

-

HZ

0

24

-

-

VCTS

-

0

25

HZ

-

HZ

HZ

0

26

HZ

-TSRA

BR

BR

5,1

27

-

-TSRA

HZ

HZ

TTU

28

HZ

-

-

HZ

0

29

-

-

HZ

HZ

0

30

TS

-

-

-

0

31

HZ

-RA

BR

BR

3,8

AERODROME
CLIMATOLOGICAL
BULAN NOVEMBER
1.

SUMMARY

ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Aerodrome Climatological Summary (ACS)
arah dan kecepatan angin menyajikan data arah
dan kecepatan angin bulan November selama 10
tahun (2010 – 2019) dengan tampilan windrose.
Data ACS dapat dijadikan acuan untuk kegiatan
take-off dan landing selama bulan November
2020. Gambar ACS arah dan kecepatan angin
bulan November memperlihatkan angin dominan
bertiup dari arah Selatan hingga Barat Daya
dengan kecepatan bervariasi dari calm hingga 21
knots. Meningkatnya variasi angin baratan diikuti
peningkatan kecepatan angin dari arah baratan
serta berkurangnya intensitas angin timuran
menandakan pada bulan November Monsun Asia
sudah mulai aktif. Informasi ini dapat menjadi
acuan terkait penunjang kegiatan take-off dan
landing sehingga dapat mendukung keselamatan
transportasi penerbangan, Berikut adalah gambar
ACS arah dan kecepatan angin November periode
10 tahun terakhir.

6
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Gambar ACS arah dan Kecepatan Angin Bulen November
Periode 2010 – 2019

2. VISIBILITY
Visibility atau jarak pandang mendatar
merupakan salah satu faktor penting bagi maskapai
penerbangan untuk menentukan kegiatan take-off
dan landing pesawat. Aerodrome Climatological
Summary (ACS) memberikan informasi terkait
kondisi visibility pada bulan November selama
10 tahun terakhir (2010 – 2019). Informasi ini
diharapkan dapat berguna untuk memberikan
gambaran keadaan visibility pada bulan November
tahun 2020.

Vol 3 No 11 2020

Secara umum kondisi visibility bulan November
didominasi pada kisaran 5000-8000 meter.
Kondisi visibility di bawah 3000 meter memiliki
frekuensi persentase sebesar 1%. Nilai visibility
bulan November di wilayah bandara SoekarnoHatta memiliki rata-rata sekitar 7,0 km. Nilai
visibility maksimum di atas 10 km pada beberapa
tahun, sedangkan nilai visibility minimum sebesar
0,9 km pada tahun 2012. Berikut adalah ACS
visibility bulan November periode 10 tahun terakhir.

Temperatur udara pada bulan November didominasi
kisaran nilai 25°C hingga 30°C. Dimana pada
rentang nilai tersebut mencapai persentase 57%.
Nilai rata-rata temperatur udara bulan November
sebesar 27,9°C. Temperatur udara pada rentang
30°C hingga 35°C memiliki persentase sebesar
27%. Adapun nilai maksimum temperatur udara
mencapai 35,7°C pada tahun 2019, sedangkan
temperatur udara minimum mencapai 21,3°C pada
tahun 2018. Nilai temperatur udara ini dipengaruhi
oleh gerak semu matahari, dimana pada bulan
November matahari bergerak dari equator menuju
belahan bumi selatan (BBS). Berikut ACS temperatur
udara bulan November periode 10 tahun terakhir.
[dila&rozi]

Gambar ACS Visibility Bulan November
Periode 2010 – 2019

3. TEMPERATUR UDARA
Parameter selanjutnya untuk Aerodrome
Climatological Summary (ACS) ini adalah kondisi
temperatur udara bulan November selama 10 tahun
terakhir di Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta.

Vol 3 No 11 2020

Gambar ACS Temperatur Udara Bulan November
Periode 2010 – 2019
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PRAKIRAAN CUACA BULAN NOVEMBER 2020

K

ejadian hujan dengan intensitas ringansedang telah terjadi pada akhir Bulan
Oktober 2020 lalu. Perlu diketahui bahwa
datangnya musim hujan berkaitan erat
dengan peralihan Angin Timuran (monsun Australia)
menjadi Angin Baratan (monsun Asia). Selain itu
adanya interaksi antara atmosfer dan laut juga
perlu diperhatikan, sehingga dalam memprakirakan
cuaca dalam kurun waktu sebulan dibutuhkan
analisis terhadap kondisi parameter faktor global.
Lantas bagaimanakah prakiraan cuaca untuk Bulan
November 2020 di Bandar Udara Internasional
Soekarno-Hatta? Mari kita simak penjelasan dari
beberapa faktor global yang dapat mempengaruhi
kondisi cuaca di Indonesia berikut :

cukup signifikan terhadap pembentukan awan di
sekitar wilayah Indonesia. Sedangkan IOD positif
(>+0,4) menunjukkan adanya aliran massa udara
dari wilayah Samudera Hindia bagian timur ke
wilayah Samudera Hindia bagian barat yang lebih
hangat, sehingga mengindikasikan berkurangnya
intensitas curah hujan di Indonesia.

Indian Ocean Dipole
Indian Ocean Dipole atau Dipole Mode
merupakan suatu fenomena pasangan antara
lautan-atmosfer yang terdapat di lautan India tropis.
Fenomena tersebut dicirikan dengan bersamaan
terjadinya penyimpangan suhu muka laut yang
berlawanan di bagian barat (50°E – 70°E, 10°S
– 10°N) dan di bagian timur / tenggara (90°E –
110°E, 10°S – ekuator). Jika IOD bernilai negatif (<0,4) menunjukkan adanya aliran massa udara dari
wilayah Samudera Hindia bagian barat ke wilayah
Samudera Hindia bagian timur yang lebih hangat,
sehingga mengindikasikan adanya kontribusi yang

Vol 3 No 11 2020

Gambar Nilai Prakiraan IOD Bulan November 2020
(Sumber : BOM Australia)

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat hampir
keseluruhan hasil perhitungan Model Internasional
Numerical Weather Prediction (NWP) menunjukkan
prakiraan IOD untuk Bulan November 2020 berada
pada fase netral. Kecuali untuk Model NASA dan
UKMO yang telah memasuki fase IOD negative.

ISSN 2684-7299
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Fenomena El Nino dan La Nina
El Nino merupakan suatu fenomena perubahan
iklim secara global yang diakibatkan oleh
memanasnya suhu di permukaan air Laut Pasifik
bagian timur dan tengah sehingga berdampak
berkurangnya akumulasi curah hujan yang berada
di beberapa wilayah termasuk wilayah Indonesia.
Sedangkan La Nina dapat dikatakan seperti
opposite atau kebalikan dari El Nino. La Nina dapat
dikatakan sebagai penurunan suhu di permukaan
perairan Samudera Pasifik bagian timur dan tengah.
Pada saat yang demikian ini terjadi penguatan angin
pasat timur yang bertiup di sepanjang Samudera
Pasifik sehingga massa air hangat yang akan
terbawa ke arah Pasifik Barat akan lebih banyak
dan berdampak pada peningkatan curah hujan di
Indonesia.
Pada saat El Nino nilai suhu udara permukaan
laut di daerah NINO 3 dan NINO 3.4 memiliki
nilai >+0,8°C dari suhu udara permukaan laut
rata-ratanya. Sedangkan La Nina nilai suhu udara
permukaan laut di daerah NINO 3 dan NINO 3.4
bernilai <-0,8°C dari suhu udara permukaan laut
rata-ratanya.
Pada saat El Nino nilai suhu udara permukaan
laut di daerah NINO 3 dan NINO 3.4 memiliki
nilai >+0.8oC dari suhu udara permukaan laut
rata-ratanya. Sedangkan La Nina nilai suhu udara
permukaan laut di daerah NINO 3 dan NINO 3.4
bernilai <-0.8oC dari suhu udara permukaan laut
rata-ratanya.

Gambar Nilai Prakiraan Indeks NINO 3.4 Bulan NOVEMBER 2020
(Sumber : BOM Australia)

Pada gambar Nilai Prakiraan Indeks NINO
3.4 Bulan November 2020 hasil dari perhitungan
Model Internasional Numerical Weather Prediction
(NWP) dapat dilihat bahwa keseluruhan model
memprakirakan Indeks NINO 3.4 berada pada
fase La Nina, hal ini mengidentifikasikan terjadinya
peningkatan curah hujan di Indonesia.

Gambar Nilai SOI 30 hari terakhir
(Sumber : BOM Australia)

Gambar Lokasi Wilayah NINO dan IOD (sumber : BOM Australia)
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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.
Prakiraan cuaca bulan November 2020 apabila
dilihat dari pergerakan SOI 30 hari menunjukkan
nilai +4,6 yang berarti sedang berada pada fase
netral.

berada dalam lingkaran. Berdasarkan Gambar
Diagram Fase MJO menunjukkan MJO aktif di fase 7
(Pasifik barat). Keadaan ini menunjukkan prakiraan
fenomena MJO tidak mempengaruhi pembentukan
awan konvektif di Indonesia (lemah).

Keadaan Suhu Muka Laut
Nilai positif pada anomali suhu muka laut
menunjukkan bahwa suhu muka laut bernilai
lebih tinggi dari rata - ratanya yang mendukung
terjadinya peningkatan intensitas curah hujan
di wilayah tersebut. Sebaliknya, nilai negatif
menunjukkan bahwa suhu muka laut bernilai lebih
rendah dari rata – ratanya yang mengakibatkan
terjadinya penurunan intensitas curah hujan di
wilayah tersebut. Prakiraan anomali suhu muka
laut bulan November 2020 berdasarkan gambar di
atas adalah bernilai positif untuk seluruh wilayah
Indonesia.

Gambar Prakiraan Anomali Suhu Muka Laut Bulan November 2020
(Sumber : BOM Australia)

Fenomena Madden Julian Oscillation
Madden Julian Oscillation (MJO) merupakan
gangguan cuaca di wilayah tropis yang bergerak
ke arah timur dalam jangka waktu 30 – 60 hari dan
terdiri dari delapan fase. MJO memiliki dampak bagi
wilayah Indonesia apabila nilai indeks MJO berada
pada fase 3,4,5 dan dinyatakan lemah apabila

Vol 3 No 11 2020

Gambar Diagram Fase MJO
(Sumber : BOM Australia)

Kondisi Outgoing Longwave Radiation
Outgoing Longwave Radiation (OLR) dapat
digunakan untuk mendeteksi adanya tutupan
awan berdasarkan radiasi balik yang dipancarkan
dari bumi dalam bentuk radiasi termal. Semakin
tinggi nilai indeks OLR mengindikasikan sedikitnya
tutupan awan pada daerah tersebut. Sebaliknya
semakin rendah nilai indeks OLR mengindikasikan
banyaknya tutupan awan pada daerah tersebut.
Dari Gambar OLR Total dan Anomali OLR terlihat
bahwa nilai indeks OLR Totals memasuki Bulan
November 2020 di daerah Bandar Udara Soekarno
Hatta berkisar antara 200 W/m2 hingga 220 W/m2
menandakan tutupan awan lebih banyak.
Pada citra anomali OLR, warna ungu yang
menunjukkan nilai negatif, mengindentifikasikan
radiasi balik yang diterima atmosfer dari bumi
bernilai lebih kecil dari rata - rata karena adanya
halangan di atmosfer yang diasosiasikan dengan
banyaknya awan akibat sistem konvektif menguat.
Sebaliknya, warna 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
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ada atau sedikit adanya jumlah awan di atmosfer.
Berdasarkan gambar diatas hampir di daerah
Bandar Udara Soekarno Hatta memiliki nilai anomali
OLR negatif.

Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan analisis beberapa
faktor global yang mempengaruhi kondisi cuaca,
yang perlu diperhatikan adalah Fenomena La
Nina yang telah terjadi beberapa dasarian
terakhir dan terdapat peluang untuk berlanjut dan
menuju La Nina Moderate. Fenomena ini tentu
saja akan berdampak pada peningkatan curah
hujan di Indonesia, termasuk wilayah Bandar

Udara Internasional Soekarno-Hatta. Selain itu
nilai indeks OLR Totals yang mengidentifikasikan
tutupan awan lebih banyak serta didukung dengan
nilai rata-rata anomali suhu muka laut yang positif
akan berdampak pada kemungkinan terjadinya
potensi kejadian hujan dengan intensitas sedang
- lebat pada bulan November 2020. Keseluruhan
ulasan ini menunjukan bahwa wilayah Bandar
Udara Internasional Soekarno Hatta memasuki
musim hujan yang ditandai dengan bertambahnya
intensitas curah hujan secara berangsur. [finkan]

Gambar OLR Total dan Anomali OLR
(Sumber : BOM Australia)
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MENGENAL KL ASIFIKASI AWAN

A

wan merupakan salah satu unsur cuaca
yang lazim kita temui. Peran awan
sendiri sangatlah penting dalam proses
siklus air di bumi. Selain itu gabungan
hasil proses kondensasi uap air ini memiliki
bentuk yang beragam. Keberagaman bentuknya
disebabkan kondisi atmosfer saat awan terbentuk
maupun lokasi awan terbentuk. Atmosfer yang labil
mampu membentuk awan yang menjulang tinggi
dengan rupa seperti bunga kol atau yang biasa
kita sebut awan Cumulonimbus. Oleh karena itu,
menjadi menarik untuk dibahas terkait klasifikasi
awan berdasarkan bentuknya.

memakai empat nama Latin yaitu Cumulus (artinya
gumpalan atau gundukan) yang dipakai untuk awan
konvektif, Stratus (artinya lapisan) yaitu awan yang
berbentuk lapisan, Cirrus (artinya rambut) yaitu
awan yang berbentuk serat atau berserabut, dan
Nimbus atau nimbo yang berarti awan hujan.

Definisi Awan

Awan terus berkembang dan muncul dalam
berbagai bentuk yang tak terbatas. Namun, ada
sejumlah bentuk karakteristik awan yang sering
diamati di seluruh dunia. WMO merilis klasifikasi
awan dengan mengelompokkan awan secara luas
dalam skema klasifikasi yang kemudian digunakan
oleh seluruh dunia dalam pembaharuan terakhir
pada tahun 2017. Skema tersebut menggunakan
genera (grup utama atau jenis secara umum),
spesies dan varitas. Sistem tersebut mirip dengan
sistem yang digunakan dalam klasifikasi tumbuhan
atau hewan, dan juga menggunakan nama Latin.

Menurut World Meteorological Organization
(WMO), awan adalah hidrometeor yang terdiri dari
partikel-partikel kecil air atau es, atau keduanya,
tersuspensi di atmosfer dan biasanya tidak
menyentuh tanah. Dijelaskan lebih lanjut oleh Prof.
Bayong Tjasyono, awan merupakan kumpulan
butiran air atau kristal es yang sangat kecil atau
campuran keduanya dengan konsentrasi berorde 100
per centimeter kubik dan mempunyai radius sekitar
10 mikrometer. Awan terbentuk jika volume udara
lembap mengalami pendinginan sampai di bawah
temperatur titik embunnya. Pada lapisan atmosfer di
atas benua maritim Indonesia, pendinginan sangat
sering terjadi karena proses ekspansi udara yang
naik akibat konveksi, pendinginan juga disebabkan
oleh orografi, proses konvergensi dan proses radiatif
atau percampuran udara yang berbeda temperatur
dan kelembapannya.

Klasifikasi Awan
Sistem klasifikasi awan Internasional diusulkan
pada tahun 1803 oleh Luke Howard (1772 –
1864), seorang meteorologiwan asal Inggris yang
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Penamaan awan juga memakai gabungan dua
dari tiga kata dasar. Sebagai contoh Cirrocumulus
(Cc) gabungan dari kata Cirrus dan Cumulus,
Cirrostratus (Cs) gabungan dari kata Cirrus dan
Stratus, dan Stratocumulus (Sc) gabungan dari
kata Stratus dan Cumulus.

Ada juga klasifikasi awan tambahan, yaitu awan
khusus dan awan atmosfer atas. Namun, awan
tersebut cenderung jarang atau kadang-kadang
saja teramati, dan dalam beberapa kasus, hanya
ada di bagian belahan dunia tertentu.
Berdasarkan skema genera (grup utama),
awan-awan dibagi menjadi 10 grup awan, yaitu:
Cirrus, Cirrocumulus, Cirrostratus, Altocumulus,
Altostratus, Nimbostratus, Stratocumulus, Stratus,
Cumulus, Cumulonimbus. Berikut deskripsi,
karakteristik dan gambar awan-awan tersebut
berdasarkan publikasi dari WMO:
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1. Cirrus
Cirrus berbentuk seperti filamen halus berwarna
putih atau sebagian besar bercak putih atau pita
putih dengan tampilan berserat (seperti rambut),
atau kilau halus, atau keduanya. Komposisi awan
Cirrus adalah partikel es. Pada daerah tropis seperti
Indonesia, tinggi dasar awan Cirrus berkisar dari 6
km hingga 18 km.
Awan Cirrus dibagi menjadi beberapa spesies,
yaitu: Cirrus fibrates, Cirrus uncinus, Cirrus
spissatus, Cirrus castellanus, dan Cirrus floccus.

Gambar Awan Cirrus
(Sumber : https://cloudatlas.wmo.int/en/cirrus-ci.html)

2. Cirrocumulus

3. Cirrostratus
Cirrostratus memiliki bentuk tudung (veil) agak
putih dengan bagian-bagian sedikit tersusun,
meliputi langit secara luas dan merata, umumnya
dapat menghasilkan fenomena halo. Komposisi
awan Cirrostratus adalah partikel es. Tinggi dasar
awan Cirrostratus pada daerah tropis berkisar
dari 6 km hingga 18 km. Awan Cirrostratus dibagi
menjadi dua spesies, yaitu: Cirrostratus fibrates
dan Cirrostratus nebulosus.

Gambar Awan Cirrostratus
(Sumber : https://cloudatlas.wmo.int/en/clouds-genera.html)

4. Altocumulus

Cirrocumulus memiliki ciri utama tipis, bercak
putih, lembaran atau lapisan, tersusun dari unsurunsur yang sangat kecil berupa butiran, riak, ombak
dll., Digabung atau terpisah, dan kurang lebih
tersusun teratur. Tinggi dasar awan Cirrocumulus
pada daerah tropis berkisar dari 6 km hingga 18
km. Komposisi utamanya adalah partikel es. Awan
Cirrocumulus dibagi menjadi beberapa spesies,
yaitu: Cirrocumulus stratiformis, Cirrocumulus
lenticularis, Cirrocumulus castellanus,
dan
Cirrocumulus floccus.

Altocumulus terdiri dari lapisan putih atau
abu-abu dari unsur-unsur awan kecil teratur dan
halus, tambalan elemen-elemen kecil dengan garis
bentuk yang tegas atau tumpukan, massa bundar,
dan sebagian besar elemen kecil tersebut tersusun
teratur. Tinggi dasar awan Altocumulus pada
daerah tropis berkisar antara 2 km hingga 8 km
dengan komposisi utama berupa partikel air. Awan
Altocumulus dibagi menjadi beberapa spesies,
yaitu: Altocumulus stratiformis, Altocumulus
lenticularis, Altocumulus castellanus, Altocumulus
floccus, dan Altocumulus volutus.

Gambar Awan Cirrocumulus
(Sumber : https://cloudatlas.wmo.int/en/cirrocumulus-cc.html)

Gambar Awan Altocumulus stratiformis (Sumber: https://cloudatlas.
wmo.int/en/species-altocumulus-stratiformis-ac-str.html)
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5. Altostratus
Lapisan awan Altostratus bewarna keabu-abuan
atau kebiruan memiliki saluran dalam formasi
awan yang tersusun sejajar dengan aliran udara,
penampakan berserat atau seragam, menutupi
langit seluruhnya atau sebagian, dan memiliki bagian
yang cukup tipis untuk setidaknya menampakkan
matahari samar-samar, seperti melalui kaca
tanah atau kaca buram. Altostratus tidak dapat
menimbulkan fenomena halo. Altostratus memiliki
komposisi utama partikel air dan tinggi dasar awan
berkisar antara 2 km hingga 8 km.

Gambar Awan Altostratus
(Sumber : https://cloudatlas.wmo.int/en/altostratus-as.html)

6. Nimbostratus

7.

Stratocumulus

Stratocumulus terdiri dari lapisan abu-abu atau
agak putih dengan elemen-elemen yang gelap,
seringkali tersusun teratur. Komposisi utama awan
stratocumulus berupa partikel air. Tinggi dasar
awan stratocumulus kurang dari 2 km. Awan
Stratocumulus dibagi menjadi beberapa spesies,
yaitu: Stratocumulus stratiformis, Stratocumulus
lenticularis,
Stratocumulus
castellanus,
Stratocumulus floccus, dan Stratocumulus volutus.

Gambar Awan Stratocumulus Floccus (Sumber : https://cloudatlas.
wmo.int/en/species-stratocumulus-floccus-sc-flo.html)

8. Stratus

Awan berikutnya adalah Nimbostratus. Awan
Nimbostratus memiliki lapisan awan berwarna
abu-abu, seringkali gelap, yang kemudian dibuat
menyebar oleh hujan atau salju yang turun secara
terus menerus. Awan ini cukup tebal untuk menutupi
matahari. Komposisi utama awan Nimbostratus
adalah partikel air. Tinggi dasar awan Nimbostratus
berkisar antara 2-8 km.

Umumnya lapisan awan Stratus berwarna abuabu dengan dasar yang cerah dan seragam, awan
ini dapat menimbulkan gerimis, salju, atau butiran
salju. Stratus tidak dapat menghasilkan fenomena
halo kecuali, pada suhu yang sangat rendah.
Komposisi utama awan Stratus adalah partikel air.
Awan Stratus memiliki tinggi dasar awan kurang
dari 2 km. Awan Stratus dibagi menjadi dua spesies,
yaitu: Stratus fibrates dan Stratus nebulosus.

Gambar Awan Nimbostratus
(Sumber : https://cloudatlas.wmo.int/en/clouds-genera.html)

Gambar Awan Stratus
(Sumber : https://cloudatlas.wmo.int/en/stratus-st.html)
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9. Cumulus
Awan berdiri sendiri, padat, dengan garis-garis
tajam, tumbuh secara vertikal seperti “kembang
kol” (cauliflower clouds), menyebabkan hujan tibatiba (shower). Komposisi utama awan Cumulus
adalah partikel air. Awan Cumulus memiliki tinggi
dasar awan yang rendah yaitu kurang dari 2 km,
namun tumbuh secara vertikal sehingga tinggi
puncak awan bisa dalam beberapa km. Awan
Cumulus dibagi menjadi empat spesies, yaitu:
Cumulus humilis, Cumulus mediocris, Cumulus
congestus, dan Cumulus fractus.

10. Cumulonimbus
Awan tebal dan padat, dengan bentangan
vertikal yang cukup besar, berupa gunung atau
menara besar. Sebagian dari bagian atasnya
biasanya halus, atau berserat, dan hampir selalu
pipih; bagian ini sering kali menyebar dalam bentuk
landasan atau jambul. Pada bagian bawah dasar
awan ini seringkali sangat gelap, sering terjadi
hujan lebat, hujan batu es (hail), kilat dan guruh.
Tinggi dasar awannya rendah yaitu kurang dari 2
km, pertumbuhannya vertikal mencapai ketingggian
lapisan Tropopause. Awan Cumulonimbus atau
dalam Bahasa Indonesia berarti kumulonimbus,
memiliki komposisi berupa partikel air dan es pada
bagian atasnya. [eria]

Gambar Awan Cumulus
(Sumber : https://cloudatlas.wmo.int/en/clouds-genera.html)

Gambar Awan Cumulonimbus
(Sumber : https://cloudatlas.wmo.int/en/clouds-genera.html).
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L A NINA VS
FASE NEGATIF INDIAN OCEAN DIPOLE

A

khir – akhir ini, kata La Nina menjadi
sering digaungkan oleh media salah
satunya yaitu media elektronik Jurnal
Garut pada tanggal 28 Oktober 2020
dimana di dalamnya memuat pernyataan Kepala
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (Ka
BMKG) Prof. Ir. Dwikorita Karnawati, M.Sc. Ph.D
bahwa fenomena La Nina diprediksi berlangsung di
Indonesia pada Oktober 2020 hingga Maret 2021
dengan puncaknya terjadi pada bulan Desember
2020 hingga Februari 2021. Sedangkan pada bulan
Maret 2021 masih terjadi La Nina tapi semakin
melemah sampai bulan April 2021.
Lalu, apakah La Nina itu? Apakah juga fase
negatif Indian Ocean Dipole (IOD) itu yang dimuat
dalam judul artikel ini ?
Indonesia terletak diantara dua samudera
yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik,
dimana interaksi atmosfer dengan lautan akan
menciptakan sirkulasi yang saling memperkuat
terjadinya anomali. Interaksi atmosfer dengan
lautan di Samudera Pasifik menyebabkan terjadinya
fenomena alam dalam skala global yang disebut El
Nino Southern Oscillation (ENSO) yang terdiri dari
fase netral, fase La Nina dan fase El Nino. Sedangkan
interaksi atmosfer dengan lautan di Samudera
Hindia menyebabkan terjadinya fenomena alam
dalam skala global yang disebut IOD yang terdiri
dari fase netral, fase negatif dan fase positif. Setiap
fase baik ENSO maupun IOD memberikan dampak
anomali fenomena alam yang terjadi di Indonesia
berbeda dengan negara lain, bahkan tidak semua
wilayah di Indonesia menerima dampak yang sama
karena pengaruh perbedaan kondisi topografi.
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Fase netral ENSO merupakan fase yang sering
terjadi dimana merupakan fenomena alam akibat
sirkulasi massa udara dari Samudera Pasifik tengah
menuju perairan Indonesia akibat adanya selisih
suhu muka laut tersebut berkisar antara -0,5 s.d
+0,5 ˚C.
Fase La Nina merupakan fenomena alam yang
hampir sama seperti fase netral ENSO, hanya
saja penurunan suhu muka laut Samudera Pasifik
tengah yang lebih dingin dari normalnya sebesar
lebih dari atau sama dengan 0,5 ˚C dan kenaikan
suhu muka laut perairan Indonesia yang lebih
hangat dari normalnya. Sehingga, ketika suhu
muka laut perairan Indonesia menjadi lebih hangat,
maka lautan yang hangat ini akan memanaskan
atmosfer di atasnya. Dampaknya, tekanan udara
di atas lautan yang hangat tersebut menjadi lebih
rendah dan sebaliknya suhu muka laut Samudera
Pasifik tengah yang menjadi lebih dingin, maka
lautan yang dingin ini akan mendinginkan atmosfer
di atasnya. Dampaknya, tekanan udara di atas
lautan yang dingin tersebut menjadi lebih tinggi
dan menyebabkan terjadinya sirkulasi massa udara
dari daerah bertekanan tinggi ke tekanan rendah
dimana semakin besarnya perbedaan suhu muka
laut tersebut menyebabkan semakin besarnya
sirkulasi massa udara dari Samudera Pasifik tengah
yang suhu muka lautnya lebih dingin menuju
perairan Indonesia yang suhu muka lautnya lebih
hangat serta berdampak pada penambahan uap
air untuk mendukung proses pembentukan awan
hujan di wilayah Indonesia yang mendukung terjadi
penambahan intensitas curah hujan bulanan dan
musiman di beberapa wilayah Indonesia khususnya
pada bagian tengah dan timur.
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Gambar El Nino Southern Oscillation (ENSO) pada fase netral (atas)
dan fase La Nina (bawah) [Sumber: www.bom.gov.au]
Gambar Indian Ocean Dipole (IOD) pada fase netral
[Sumber: www.bom.gov.au]

Fase negatif IOD merupakan fenomena alam
yang hampir sama seperti fase netral IOD, hanya
saja selisih suhu muka laut antara Samudera
Hindia barat dengan perairan Indonesia akan
lebih kecil dari -0,5 ˚C. Sirkulasi massa udara dari
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La Nina merupakan anomali fenomena alam
dalam skala global yang cukup sering terjadi
dengan periode ulang berkisar antara dua sampai
tujuh tahun dan dalam satu periode kejadian
terjadi berkisar selama dua bulan atau lebih.
Anomali interaksi atmosfer dengan lautan yang
menyebabkan kenaikan intensitas curah hujan
tidak selalu disebut dengan fenomena alam dalam
skala global La Nina, melainkan juga terdapat
fenomena alam dalam skala global fase negatif
IOD. Letak Indonesia yang diantara dua samudera
dan topografi wilayah yang berbeda menyebabkan
adanya perbedaan dampak yang diterima dalam
setiap kejadian fenomena alam bahkan masih
terdapat beberapa wilayah di Indonesia yang masih
berpotensi kekeringan pada masa aktifnya La Nina.
Oleh karena itu, sikap waspada akan perubahan
cuaca signifikan baik yang akan berpotensi
menyebabkan terjadinya bencana alam berupa
banjir maupun kekeringan ataupun yang lainnya
harus tetap tertanam dalam setiap diri sebagai
masyarakat tanggap bencana. [Mega]
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Gambar Indian Ocean Dipole (IOD) pada fase negatif
[Sumber: www.bom.gov.au]

Sedangkan, fase netral IOD merupakan sirkulasi
massa udara dari Samudera Hindia barat yang
lebih dingin menuju perairan Indonesia yang lebih
hangat dengan selisih suhu muka laut tersebut
berkisar -0,5 s.d +0,5 ˚C.

Samudera Hindia barat yang lebih dingin akibat
penurunan suhu muka laut menuju perairan
Indonesia yang lebih hangat akibat kenaikan
suhu muka laut. Perbedaan suhu muka laut inilah
yang menyebabkan terjadinya aliran massa udara
dimana semakin besarnya perbedaan suhu muka
laut tersebut menyebabkan semakin besarnya
sirkulasi massa udara dari Samudera Hindia barat
yang suhu muka lautnya lebih dingin menuju
perairan Indonesia yang suhu muka lautnya
lebih hangat dan berdampak pada penambahan
uap air untuk mendukung proses pembentukan
awan hujan di wilayah Indonesia sehingga terjadi
penambahan intensitas curah hujan bulanan dan
musiman di beberapa wilayah Indonesia khususnya
pada bagian barat bahkan hingga Australia.

S I S T E M P E N G I S I D A N P E L E PA S

B A L O N AT M O S F E R O T O M AT I S

P

engamatan
radiosonde
(Rason)
adalah pengamatan pengukuran profil
termodinamika, kinematika secara vertikal,
pengamatan arah dan kecepatan angin
lapisan udara atas dengan media balon atmosfer
berukuran 500 atau 600 gr yang membawa serta
sensor-sensor dan datanya dikirim menggunakan
transmitter dengan frekuensi radio UHF. Balon
atmosfer ini diisi dengan gas hidrogen yang memiliki
massa jenis lebih ringan dari pada udara. Hal yang
perlu diperhatikan saat pengisian gas Hidrogen
ke balon atmosfer adalah faktor keselamatan dari
petugas dikarenakan has Hidrogen yang mudah
terbakar dan memastikan jumlah gas yang diisikan
ke balon atmosfer tidak melebihi dari ketentuan.

Pengisian balon atmosfer saat ini masih
menggunakan filler atau corong pengisi yang
bobotnya telah memenuhi standar. Ketika filler
terangkat atau melayang oleh balon atmosfer
dengan ketinggian tertentu, maka pengisian gas
Hidrogen ke dalam balon dihentikan. Yang menjadi
permasalahan adalah belum adanya nilai pasti
mengenai ketinggian filler tersebut dari permukaan
tanah. Sehingga pengisian gas Hidrogen ke
dalam balon atmosfer bersifat sangat subyektif,
bergantung dari penilaian dan pengalaman tiaptiap petugas.

Jumlah gas yang diisikan ke balon mempengaruhi
kecepatan laju (ascent rate) dari balon.
Berdasarkan Perka BMG Nomor SK.44/ME.104/KB/
BMG-2008 tentang TTP Pengamatan, Penyandian,
dan Pelaporan Hasil Pengamatan Meteorologi
Udara Atas, ascent rate yang harus dipenuhi balon
atmosfer adalah 5 m/detik. Dan juga pengamatan
udara atas dengan Rason memiliki waktu yang
telah di tentukan, yaitu pada jam 00.00 UTC dan
12.00 UTC.
Belum adanya standarisasi jumlah gas yang
harus diisikan dalam balon atmosfer dan belum
adanya sebuah sistem pelepas balon atmosfer
otomatis menyebabkan kegiatan ini membutuhkan
sedikitnya 2 petugas. Dimana satu orang bertugas
menerbangkan balon dan petugas lainnya
mengoperasikan aplikasi di ruang komputer.
Pentingnya keselamatan petugas; ketepatan
jumlah gas yang harus diisikan ke balon dan
melepasnya sesuai jam pengamatan menjadi buah
inspirasi bagi Ichsa Satya Edo Mahendra, seorang
taruna tingkat akhir Sekolah Tinggi Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika (STMKG) untuk membuat
sebuah sistem pengisi dan pelepas balon atmosfer
secara otomatis.

20

ISSN 2684-7299

Gambar Pengisian Balon atmosfer menggunakan filler

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Edo,
untuk mendapatkan nilai standar gas hidrogen
yang digunakan oleh balon atmosfer, mula-mula
dilakukan pengukuran tekanan pada tabung gas
Hidrogen menggunakan sensor tekanan digital
sebelum dilakukan pengisian balon atmosfer yang
kemudian dicatat sebagai tekanan awal. Kemudian
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petugas melakukan pengisian balon atmosfer
hingga ukuran balon atmosfer dianggap telah
memenuhi standar. Sensor tekanan akan terus
mengukur gas Hidrogen yang terpakai dari tabung
gas hingga sampai operator berhenti melakukan
pengisian. Selisih tekanan tabung gas saat awal
dan akhir itulah yang nantinya dijadikan sebagai
nilai tekanan standar untuk pengisian-pengisian
balon atmosfer berikutnya.

selanjutnya yaitu pengujian pelepas balon yang
dilakukan setelah proses pengisian selesai.

Gambar Pengujian Pelepasan balon

Gambar Metode pencarian nilai standar pengisian balon atmosfer

Pengujian sistem dibagi menjadi pengujian
pengisi balon dan pengujian pelepas balon. Berikut
ini gambar diagram pengujian sistem :

Proses pelepasan balon akan berhasil jika
batang piston pneumatic cylinder dapat kembali
ke posisi semula sehingga penahan balon terlepas.
Kemudian akan muncul notifikasi pada aplikasi
percakapan Telegram yang terdiri dari: informasi
tekanan pemakaian gas ketika proses pengisian
selesai, dan informasi waktu pelepasan balon
ketika balon sudah terlepas dan terbang. Dengan
menggunakan alat pelepas balon otomatis ini maka
pengamatan Rason dapat dilaksanakan dengan
tepat waktu.
Nilai tekanan pemakaian gas Hidrogen yang
digunakan dalam balon atmosfer dianggap standar
dan berhasil jika rata-rata laju terbang balon
atmosfer memenuhi syarat ascent rate yang telah
ditentukan dengan toleransi antara 3-6 m/detik.

Gambar Diagram pengujian sistem

Pengujian diawali dengan memastikan balon
dapat tertahan oleh pneumatic cylinder; sistem
pengisi dapat terpasang ke balon; gas dapat
mengalir ke balon; serta yang terakhir memastikan
bahwa ketika tekanan balon telah mencapai nilai
yang dijadikan acuan, pengisian akan berhenti.
Kebutuhan udara bertekanan untuk pneumatic
cylinder didapatkan dari kompresor. Proses

Vol 3 No 11 2020

Gambar Diagram ascent rate saat uji coba

Alat ini diharapkan akan meningkatkan efisiensi
dan keselamatan dari petugas ketika melakukan
pengisian gas ke balon atmosfer serta diperolehnya
nilai standar untuk pengisian gas Hidrogen ke
dalam balon atmosfer. [mzb]
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RAPAT KOORDINASI PRAKIRAAN
CUACA DENGAN BBMKG WILAYAH II

Gambar platform media sosial paling banyak dipakai pada 2020 di
Indonesia menurut we are social
(sumber: https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia)

Gambar data tren internet dan media sosial 2020 di Indonesia
menurut we are social
(sumber: https://datareportal.com/reports/digital-2020-indonesia)

P

ada zaman milenial ini informasi
yang cepat, tepat dan mudah sangat
dibutuhkan
oleh
masyarakat,
dan
berdasarkan laporan dari “we are social“
pada bulan Januari tahun 2020, disebutkan bahwa
ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia,
jika berdasarkan total populasi Indonesia yang
berjumlah 272,1 juta jiwa, maka itu artinya 64%
setengah penduduk RI telah merasakan akses
ke dunia maya. Dalam laporan ini juga diketahui
bahwa saat ini di masyarakat Indonesia ada 160
juta pengguna aktif media sosial (medsos).

Adapun medsos yang paling banyak dipakai oleh
pengguna internet Indonesia dari paling teratas
adalah YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram,
Twitter, Line, FB Messenger, LinkedIn, Pinterest,
We Chat, Snapchat, Skype, Tik Tok, Tumblr, Reddit,
Sina Weibo.

Berdasarkan data-data tersebut dan sesuai
dengan motto Badan Meteorologi Klimatologi dan
Geofisika untuk pelayanan informasi Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika yaitu Luas, Cepat,
Tepat, Akurat, dan Mudah dipahami. Maka Stasiun
Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta yang bertugas
memberikan pelayanan informasi meteorologi
penerbangan di Bandar Udara Soekarno-Hatta,
yang salah satunya berupa prakiraan cuaca,
berinisiatif membuat prakiraan cuaca bandara
yang berbentuk infografis, memakai bahasa seharihari dan disebarluaskan melalui media sosial
agar masyarakat luas dengan cepat mendapat
informasinya dan mudah memahaminya, karena
selama ini penyebaran prakiraan cuaca bandara
hanya sekitar pengguna dunia penerbangan dan
memakai bahasa singkatan yang hanya sedikit
orang dapat mengerti.

Gambar rapat koordinasi dengan pimpinan Balai Besar Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika Wilayah II
(sumber: Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta)

Untuk mewujudkan ide tersebut maka dikirimlah
tim yang dikepalai oleh kepala seksi data dan
informasi Stasiun Meteorologi Kelas I SoekarnoHatta ke Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan
Geofisika Wilayah II yang mempunyai tugas sebagai
koordinator pembuatan dan penyebarluasan
informasi prakiraan cuaca publik di Provinsi Banten.
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Gambar rapat koordinasi dengan unit prakirawan Balai Besar
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Wilayah II
(sumber: Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta)

Rapat koordinasi dengan Balai Besar Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika Wilayah II pada tanggal
1 Oktober 2020 berkeputusan bahwa sebelum
meyebarluaskan prakiraan cuaca bandara ke
masyarakat luas maka dilakukan konsultasi terlebih

dahulu antara prakirawan Stasiun Meteorologi
Kelas I Soekarno-Hatta dengan prakirawan Balai
Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Wilayah II mengenai isi prakiraan tersebut.
Prakiraan cuaca bandara yang berbentuk infografis
tersebut akan disebarluaskan melalui situs resmi
Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta
yaitu www. meteosoetta.com dan tiga platform
media sosial resmi yaitu facebook dengan nama
akunnya “Meteorologi Soekarno-Hatta”, twitter
dengan nama “@meteo_soetta” dan terakhir di
Instagram
“@bmkg_soekarnohatta”,
semoga
dengan disebarluaskannya prakiraan cuaca
bandara yang berbentuk infografis melalui keempat
platform tersebut maka masyarakat akan dengan
mudah mendapatkan informasi tetapi juga dapat
dengan mudah memahaminya serta dengan cepat
menerimanya. [day]

Gambar Infografis prakiraan cuaca Bandar Udara Soekarno-Hatta
(sumber: Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta)
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AUDIT INTERNAL SEMESTER II
ISO 9001:2015

T

angerang, Kamis (8/10), Stasiun
Meteorologi
Soekarno-Hatta
telah
menerapkan
standar
pelayanan
berdasarkan manajemen mutu ISO
9001 sejak tahun 2009. Dalam rangka memastikan
bahwa prosedur manajemen mutu ISO 9001 ini
diterapkan, Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta
melakukan audit internal sebanyak 2 kali dalam
setahun. Audit internal ini dilakukan oleh para
auditor internal Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta
yang telah mengantongi sertifikat sebagai auditor
internal. Kegiatan audit internal ini diharapkan
dapat meningkatkan kualitas pelayanan informasi
meteorologi penerbangan kepada stakeholder
sehingga kepuasan pelanggan selalu bertambah.

internal di seluruh bagian diantaranya di Komite
Mutu, Subbag Tata Usaha, Seksi Observasi dan
Seksi Data dan Informasi. Audit internal ini diawali
dengan opening meeting yang dipimpin langsung
oleh koordinator auditor dan kemudian dilanjutkan
dengan mengaudit setiap bagian oleh tim auditor
internal yang telah dibagi menjadi empat kelompok.
Tim auditor ini memastikan semua pedoman mutu,
prosedur mutu, dan intruksi kerja disetiap bagian
dilakukan dengan baik dan memastikan hasil
temuan audit internal sebelumnya telah dilakukan
perbaikan. Kegiatan ini ditutup dengan closing
meeting yang dipimpin oleh koordinator auditor
dimana dalam closing meeting tersebut setiap tim
memaparkan hasil audit setiap bagian. [yuli]

Pada tanggal 8 Oktober 2020 Stasiun Meteorologi
Soekarno-Hatta melaksanakan kegiatan audit
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KUNJUNGAN INSPEKTUR NAVIGASI
PENERBANGAN

T

angerang, Jumat (15/10) Inspektur
Navigasi Penerbangan Kantor Otoritas
Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama
melakukan kunjungan ke Stasiun
Metorologi
Soekarno-Hatta.
Kunjungan
ini
merupakan rangkaian kegiatan dari ”Bimbingan
Teknis Peningkatan Kompetensi Inspektur Navigasi
Penerbangan Pada Bidang Pelayanan Informasi
Meteorologi Penerbangan“ yang diadakan oleh
Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayan I Kelas
Utama, Direktorat Jenderal Hubungan Udara.
Kunjungan ini disambut oleh Kepala Stasiun
Meteorologi Soekarno-Hatta Parmin, S.Si, M.M
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beserta jajaran pejabat eselon IV di Stasiun
Meteorologi Soekarno-Hatta. Selama on job training
ini, para inspektur navigasi penerbangan didampingi
oleh Eselon IV di lingkungan Stasiun Meteorologi
Soekarno-Hatta dan pegawai dinas operasional
untuk menjelaskan panduan dan peraturanperaturan yang terkait tentang pelayanan informasi
meteorologi penerbangan dan menjelaskan secara
teknis tentang pelayanan informasi meteorologi
penerbangan kepada user. Selama kunjungan ini,
semua aktivitas tetap memperhatikan protokol
kesehatan. [yuli]
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SOSISALISASI METEOROLOGI
PENERBANGAN : INTEGRASI
PERALATAN OPERASIONAL UTAMA

D

unia penerbangan tanah air terus
tumbuh dan berkembang terlihat dari
pertambahan
jumlah
penumpang
seiring dengan pertumbuhan ekonomi.
IATA (Intarnational Air Transport Association)
memperkirakan jumlah pengguna transportasi
udara akan naik mencapai 270 juta penumpang
pada 2034. Hal ini merupakan angka yang fantastis
dibandingkan dengan jumlah penumpang pada
2014 yang hanya berkisar 90 juta penumpang.
Oleh karenanya, Indonesia diproyeksikan akan
masuk dalam lima besar pasar penerbangan dunia
pada 2034.
Pesatnya perkembangan industri penerbangan
mendorong perlunya peningkatan mutu disetiap lini
pendukung, safety merupakan unsur pendukung
utama terciptanya kelancaran dan kenyamanan
dalam suatu penerbangan. BMKG adalah salah
satu bagian penting dan utama dalam tersedianya
data informasi meteorologi bagi penerbangan.
Unsur-unsur meteorologi seperti angin, tekanan,
suhu, dan jarak pandang diperlukan pilot untuk
keperluan lepas landas dan pendaratan. Infomasi
letusan gunung, informasi cuaca rute penerbangan,
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prakiraan cuaca bandara setempat hingga prakiraan
cuaca bandara tujuan maupun alternatif wajib
disediakan oleh BMKG.
Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta sebagai
salah satu Unit Pelaksana Tugas BMKG di Bandara
Soekarno-Hatta berperan menjamin ketersediaan
informasi meteorologi untuk penerbangan di
Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu, Stasiun
Meteorologi Soekarno-Hatta juga berperan sebagai
Meteorologcal Watch Office (MWO) yang bertugas
memberikan infromasi meteorologi di wilayah Flight
Information Region (FIR) bagian barat Indonesia.
Dalam hal ini Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta
dituntut memberikan informasi yang tepat, cepat dan
mudah dipahami bagi pengguna. Oleh karena itu,
workshop yang bertajuk “Sosisalisasi Meteorologi
Penerbangan Dalam Rangka Peningkatan Layanan
Informasi Cuaca Penerbangan Melalui Integrasi
Peralatan Operasi Utama” diadakan sebagai usaha
mewujudkan informasi meteorologi yang tepat,
cepat dan mudah dipahami.
Acara sosialisasi dilaksanakan pada 27-28
Oktober 2020 yang dibuka langsung oleh Deputi
Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, M.Si. Dalam
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acara tersebut turut mengundang Otoritas Bandara
Wilayah 1 Soekarno-Hatta, Perum LPPNPI Cabang
Utama JATSC, para Station Manager JAS, Citylink,
NAM Air, Gapura, safety risk PT Angkasa Pura 2
dan beberapa UPT BMKG di wilayah Banten. Dalam
pidato pembukaannya Deputi Bidang Meteorologi
mengingatkan bahwa, BMKG sudah menyiapkan
peralatan Automated Weather Observing System
(AWOS) baru yang difungsikan di runway III.
AWOS runway III juga telah diintegrasikan
untuk melengkapi Peralatan Operasional Utama
(Aloptama) yang telah ada sebagai upaya
peningkatan layanan informasi meteorologi dalam
rangka mendukung keselamatan penerbangan.

Vol 3 No 11 2020

Diskusi sesi pertama dalam sosialisasi diawali
oleh narasumber dari Otoritas Bandara Wilayah
I, Ade Yuliana dengan materi peran Otoritas
Bandara dan BMKG dalam pelayanan penerbangan
dilanjutkan oleh Bambang Wijayanto dari BMKG
dengan materi terkait regulasi layanan meteorologi
penerbangan. Sesi kedua materi dibawakan oleh
Abdi Sihite dengan tema integrasi AWOS All Weather
dengan Aloptama di Stasiun Meteorologi Soekarno
Hatta. Pada penutup diharapkan pelaksana
dan penerima layanan informasi meteorologi
penerbangan mampu lebih memahami informasi
meteorologi penerbangan sehingga dapat dijadikan
dasar kegiatan operasional untuk mendukung
keselamatan penerbangan. [aldo]
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ANALISIS KEJADIAN QUASI-LINEAR CONVECTIVE SYSTEM DI JAKARTA
(Studi Kasus Tanggal 19 September 2020)
ANALYSIS OF QUASI-LINEAR CONVECTIVE SYSTEM IN JAKARTA
(Case Study on September 19, 2020)
Muhammad Fachrurrozi1,*, Reyvaldo Tristyanto2
Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta,
Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, 15126
*Email: muhammadfachrurrozi13@gmail.com
1,2

ABSTRAK
Sistem konvektif skala meso berbentuk linier berpotensi menimbulkan hujan disertai angin kencang yang
merusak, dimana salah satunya adalah Quasi Linear Convective System (QLCS). Proses pembentukan
QLCS dapat dikaitkan dengan fenomena squall line, namun tidak ada batasan lama masa hidup QLCS.
QLCS teridentifikasi pada 19 September 2020 di wilayah Jakarta dari pengamatan menggunakan radar
cuaca. Analisis kondisi atmosfer dari data radiosonde pukul 00.00 UTC memperlihatkan kondisi atmosfer
labil yang mendukung terbentuknya badai guntur. Hasil intepretasi produk CMAX memperlihatkan sistem
mulai tumbuh dengan reflektivitas lebih dari 35 dBz pada pukul 19.38 UTC. Sistem teramati dalam
fase matang pukul 21.46 dengan panjang sistem mencapai 60 km. Sistem masuk fase disipasi pada
pukul 22.26 yang ditandai dengan penurunan reflektivitas kurang dari 50 dBz. Hasil analisis temporal
memperlihatkan tercatat waktu hidup QLCS dari fase tumbuh hingga meluruh selama 2 jam. Berdasarkan
teori pembentukannya, QLCS termasuk jenis broken-line formation.
Kata kunci: QLCS ,radiosonde, radar, pembentukan QLCS

1. PENDAHULUAN
Sistem cuaca di daerah tropis cukup
kompleks. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang
mempengaruhinya, seperti topografi maupun letak
geografis daratan dan lautan sehingga sirkulasi
atmosfer menjadi cukup dinamis. Kondisi ini juga
mengakibatkan Indonesia berpotensi mengalami
kejadian cuaca ekstrem salah satunya fenomena
Mesoscale Convective Complex (MCC) atau
Konveksi Skala Meso [1].
MCC merupakan sistem konvektif (deep moist
convection) dengan skala horizontal 100 km
yang menyebabkan cuaca buruk, seperti angin
kencang, hujan lebat maupun petir [2]. Penelitian
tentang MCC juga dilakukan oleh Lombardo dan
Colle (2010) dimana batasan yang diberikan
adalah nilai reflectivity (Z) yang tercatat oleh
radar cuaca. Selanjutnya penelitian dalam ini
juga mengkarakteristikan suatu sistem konvektif
dengan perbandingan panjang dan lebar yang
ditentukan yang kemudian dinamakan Quasi Linier
Convective System (QLCS) atau sistem konvektif
skala linier [3].
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QLCS merupakan salah satu sistem cuaca
konvektif skala meso yang berbentuk garis linier
yang berpotensi membawa hujan lebat dan angin
kencang yang sifatnya merusak. Hal ini terlihat dari
kejadian QLCS yang terjadi di wilayah Kupang pada
2019 dimana beberapa fasitilas umum serta rumah
warga rusak akibat angin kencang dan hujan [4].
Menurut Bluestain dan Jain (1985), secara
umum proses pembentukan QLCS dapat
dikaitkan dengan proses pembentukan squall
line dimana terdiri dari 4 jenis, yaitu broken-line
formation, back-building formation, broken-areal
formation, dan embeded-areal formation. Brokenline formation merupakan jenis yang dimulai dari
sel-sel awan yang terpisah namun berdekatan
kemudian meluas dan membentuk pola garis yang
solid. Back-building formation diawali pertumbuhan
sel yang cukup besar dan tunggal kemudian
terbentuk sel-sel baru secara periodik. Sel baru
yang terbentuk meluas dan bergabung dengan
sel yang lama hingga terbentuk pola linier. Jenis
selanjutnya adalah broken-areal formation, dimana
jenis ini pola linier solid terbentuk dari sel-sel awan
yang tidak berbentuk (amorf) dengan intensitas
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sedang hingga kuat. Untuk jenis terakhir embededareal formation yang ditandai munculnya sistem
konvektif linier di dalam area presipitasi stratiform
yang luas. Berikut gambar tipe/jenis pembentukan
sistem linier QLCS[5].

Gambar 1. Model skematik sistem pembentukan linier (Bluestain dan
Jain, 1985)

Fase evolusi QLCS terdiri atas fase kumulus, fase
matang, dan fase peluruhan. Pada fase kumulus,
terjadi proses pembentukan awan-awan konvektif
yang akan menjadi tetes hujan. Kemudian pada
fase matang ditandai adanya proses downdraft
dan updraft. Downdraft yang akan menyebabkan
terjadinya
presipitasi,
sedangkan
updraft
menyuplai uap air untuk membentuk tetes awan.
Proses terakhir yaitu peluruhan. Proses peluruhan
QLCS menurut Lombardo dan Colle (2012) terbagi
menjadi 3 jenis, yaitu sustaining, slowly decaying,
dan decaying. Berikut adalah gambar contoh jenis
peluruhan[6].

Hatta. Produk radar cuaca yang digunakan
adalah CMAX. Nilai reflektivitas CMAX digunakan
untuk pengklasifikasian pembentukan dan fase
sistem konvektif. Sistem konvektif terdentifikasi
sebagai QLCS ketika rasio panjang dan lebar 5:1
dengan panjang sistem lebih dari 50 km dan nilai
reflektivitas lebih dari 35 dBZ [6]. Rasio panjang
dan lebar dapat diperhitungkan melalui produk
vertical cut. Citra hasil keluaran CMAX juga
digunakan untuk mengklasifikasikan pembentukan
QLCS. Pembentukan QLCS diklasifikasikan sesuai
dengan klasifikasi yang dibuat Bluestein dan Jain
menjadi broken-line formation, back-building
formation, broken-areal formation, dan embeddedareal formation. Fase sistem konvektif ditandai
dengan nilai reflektivitas tertentu dimana fase
tumbuh nilai reflektivitas lebih dari 35 dBZ, fase
matang lebih dari 50 dBZ, dan fase disipasi kurang
dari 50 dBZ.
Penelitian ini juga menganalisis data radiosonde
untuk mengetahui kondisi dinamika atmosfer serta
labilitas udara yang terjadi saat kejadian. Data
radiosonde yang digunakan hasil dari pengamatan
di Unit Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta.
Tanggal yang digunakan adalah 20 September
2020 jam 00 UTC, dikarenakan fenomena ini terjadi
dari akhir 19 September hingga awal 20 September
2020. Analisis udara atas atau radiosonde ini
meliputi bagaimana potensi terjadinya badai guntur
di wilayah sekitar kejadian yang dianalisis dengan
indeks-indeks labilitas udara. Analisis radiosonde
mengacu dari penelitian Maria Budiarti dkk (2012)
yang mengkaji beberapa indeks labilitas di Stasiun
Meteorologi Soekarno-Hatta, seperti total-total
index, k index, dan SWEAT index[7].

3. Hasil dan Pembahasan

Gambar 2. Evolusi peluruhan QLCS (Lombardo dan Colle, 2012)

2. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode analisis
deskriptif kejadian QLCS yang didasarkan pada
keluaran produk radar cuaca Tangerang dan
data radiosonde Stasiun Meteorologi Soekarno-
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Gambar 3. Gambar Diagram Aerologi RAOB 20 September 2020 pukul
00UTC
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Berdasarkan analisis data radiosonde nilai
lifted index menunjukkan -3.4 yang mengartikan
adanya potensi fenomena thunderstorm kuat.
Selanjutnya, nilai total-total index menunjukkan
angka 44.5 yang berarti adanya potensi terjadi
badai guntur yang dengan persentase 71 %.
Nilai K index menunjukkan nilai 35.8 yang artinya
adanya kemungkinan terjadi badai guntur hingga
75%. Untuk nilai indeks labilitas yang terakhir, yaitu
SWEAT index. Nilai SWEAT index menunjukkan
nilai 255.4 yang berarti adanya potensi terjadi badai
guntur hebat. Hal ini sejalan dengan penelitian
yang dipulikasikan oleh Maria Budiarti dkk (2012)
yang meneliti indeks labilitas Stasiun Meteorologi
Soekarno-Hatta selama 10 tahun (2000-2009)
Analisis spasial dan temporal dilakukan untuk
mengidentifikasi fase tumbuh dan pergerakan
sistem konvektif. Sebaran awan terlihat dari nilai
reflektivitas maksimum hasil keluaran produk
CMAX. Lama waktu hidup suatu sistem konvektif
juga dapat diamati melalui produk CMAX.
Interpretasi citra radar pada 19 September 2020
memperlihatkan pola sistem konvektif yang
berbentuk linier dengan panjang sistem mencapai
lebih dari 50 km. Hasil keluaran produk vertical cut
menunjukan rasio panjang dan lebar 5:1 dimana
sistem konvektif linier sesuai kriteria QLCS.
QLCS terpantau mulai tumbuh pada 19.38 UTC
dengan nilai reflektivitas pada inti sel mencapai 40
dBZ. Pada gambar 4a tampak sel-sel awan yang
terpisah-pisah namun berdekatan. Sel-sel awan
terus berkembang dan meluas hingga sistem
konvektif membentuk garis yang relatif lurus dan
solid. Berdasarkan citra terlihat nilai reflektivitas
yang meningkat seiring berkembangnya sistem.
Fase matang teridentifikasi pada jam 21.46 UTC
hingga 22.26 UTC (gambar 4c). Pada gambar 5
teramati panjang sistem mencapai 60 km dengan
tinggi puncak awan mencapai

(a)

(b)

(c)

15 km. Sistem konvektif mulai memasuki fase
disipasi pada jam 22.26 yang ditandai dengan
menurunnya nilai reflektivitas (≤50 dBZ). Pada
gambar 4e terlihat sistem konvektif telah menyebar
dan punah. Berdasarkan fase-fase perkembangan
sistem, proses pembentukan QLCS ini termasuk
dapat digolongkan kedalam tipe broken-line
formation. Analisis temporal menunjukkan lama
sistem konvektif bertahan terhitung dari fase
tumbuh hingga disipasi tercatat selama 2 jam.
(d)
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