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PROFIL CUACA BULAN MARET 2021 DAN
AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN APRIL
STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA

P

ada bulan Maret, curah hujan
terukur mencapai 202.2 mm.
Selain curah hujan, akan disajikan
data profil parameter cuaca yang
lain pada bulan Maret dan akan diberikan
informasi Aerodrome Climatological Summary
bulan April sebagai pedoman dalam kegiatan
transportasi penerbangan.

PROFIL CUACA BULAN MARET 2021

Gambar Profil Arah dan Kecepatan Angin Bulan Maret 2021

menyebabkan masih terjadinya hujan dengan
intensitas ringan – sedang. Berikut di samping
profil arah dan kecepatan angin bulan Maret 2021.

2. VISIBILITY
Informasi profil visibility (jarak pandang)
harian bulan Maret 2021 menunjukkan nilai yang
bervariasi di setiap waktunya. Profil visibility harian
menunjukkan nilai rata-rata visibility bulan Maret
2021 sebesar 7,0 km. Nilai visibility minimum
mencapai 2,0 km yang terjadi pada tanggal 11
Maret 2021 pukul 06.00 WIB. Adapun nilai visibility
maksimum mencapai 12,0 km pada tanggal 24
Maret 2021 pukul 08.00 WIB. Kondisi visibility
sangat penting dalam kegiatan transportasi
penerbangan terlebih dalam kegiatan take-off dan
landing yang dapat menjadi keputusan apakah
cuaca dalam kondisi baik atau buruk untuk
dilaksanakan kegiatan tersebut. Berikut adalah
profil visibility bulan Maret 2021.

1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN
Berdasarkan profil kecepatan angin Bulan
Maret 2021 di Bandara Soekarno-Hatta, arah
angin dominan berasal dari Selatan hingga
Utara. Kecepatan angin rata-rata pada bulan
ini bervariasi dari kecepatan terendah hingga
mencapai kecepatan maksimum sebesar 23 knot
pada tanggal 23 Maret 2021. Pola angin Baratan
yang cukup dominan pada bulan Maret 2021
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Gambar Grafik Visibility Harian Bulan Maret 2021
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3. CURAH HUJAN
Profil curah hujan bulan Maret 2021 di Bandara
Soekarno-Hatta menunjukkan penurunan bila
dibandingkan dengan jumlah curah hujan bulan
Februari 2021. Jumlah curah hujan pada bulan
Maret 2021 tercatat mencapai 202,2 mm dengan
22 hari hujan. Curah hujan harian tertinggi terjadi
pada tanggal 10 Maret 2021 dengan jumlah curah
hujan 74,6 mm. Berikut adalah profil curah hujan
bulan Maret 2021.

Gambar Grafik Temperatur Udara Harian Bulan Maret 2021

5. TEKANAN UDARA

Gambar Grafik Jumlah Curah Hujan Harian Bulan Maret 2021

4. TEMPERATUR UDARA
Temperatur udara menjadi komponen penting
parameter cuaca yang juga mempengaruhi
beberapa parameter cuaca lain dan berbagai
aspek cuaca. Profil temperatur udara bulan Maret
2021 menunjukkan nilai rata-rata temperatur udara
sebesar 27,5°C. Nilai temperatur udara minimum
pada bulan Maret 2021 adalah 20,5°C yang
terjadi pada tanggal 14 Maret 2021, sedangkan
nilai temperatur udara maksimum pada bulan ini
sebesar 33,6°C yang terjadi pada tanggal 21 Maret
2021. Berikut adalah profil temperatur udara bulan
Maret 2021.

4
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Perubahan tekanan udara berbanding terbalik
dengan temperatur udara, dimana apabila terjadi
kenaikan tekanan udara maka disertai dengan
menurunnya temperatur udara. Tekanan udara
(QFE) rata - rata pada bulan Maret 2021 adalah
1008,0 mb. Nilai tekanan udara yang akurat sangat
dibutuhkan dalam mendukung kegiatan transportasi
penerbangan. Nilai tekanan udara minimum
tercatat pada bulan Maret sebesar 1002,1 mb yang
terjadi pada tanggal 31 Maret 2021. Nilai tekanan
udara maksimum bulan ini mencapai 1012,4 mb
yang terjadi pada tanggal 12 Maret 2021. Berikut
adalah profil tekanan udara bulan Maret 2021.

Gambar Grafik Tekanan Udara Harian Bulan Maret 2021
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6. KELEMBAPAN UDARA
Kelembapan udara rata-rata pada bulan Maret
2021 sebesar 79,6%. Nilai kelembapan udara
maksimum sebesar 97% yang terjadi pada tanggal
10 dan 12 Maret 2021 sedangkan kelembapan
udara minimum sebesar 50% yang terjadi pada
tanggal 24 Maret 2021. Berikut adalah profil
kelembapan udara bulan Maret 2021.

7. KONDISI CUACA YANG MEMPENGARUHI
PENERBANGAN
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.
Definisi kondisi cuaca sendiri merupakan gambaran
keadaan udara yang terjadi di suatu wilayah pada
waktu tertentu. Berikut adalah ringkasan kondisi
cuaca yang mempengaruhi penerbangan di wilayah
Bandara Soekarno-Hatta yang terjadi pada bulan
Maret 2021 yang dirangkum dalam bentuk tabel.

Gambar Grafik Kelembapan Udara Harian Bulan Maret
2021
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Dari tabel kondisi cuaca di atas menunjukkan
keadaan cuaca yang mendominasi adalah hujan
ringan (-RA) dan hujan disertai petir (TSRA).
Jumlah hari hujan pada bulan Maret 2021 yaitu
sebanyak 22 hari hujan. Hal ini berkaitan dengan
masih aktifnya monsun Asia yang melewati wilayah
Indonesia.

oleh masih aktifnya Monsun Asia. Potensi angin
kencang dari arah baratan yang bertiup sepanjang
hari perlu diwaspadai oleh stakeholder untuk
mengantisipasi tailwind pada pendaratan melalui
runway 07 baik 07R , 07L , maupun 06. Berikut
ACS arah dan kecepatan angin bulan April periode
10 tahun terakhir

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN
APRIL
1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN
Aerodrome Climatological Summary (ACS) arah
dan kecepatan angin bulan April selama 10 tahun
(2011 – 2020) disajikan dalam bentuk windrose
agar stakeholder mudah memahami informasi
yang disampaikan. Data ACS ini dapat dijadikan
sebagai acuan untuk kegiatan take-off dan landing
selama bulan April 2021. Berdasarkan ACS arah
dan kecepatan angin, pada bulan April angin
dominan bertiup dari arah Barat Daya dengan
kecepatan bervariasi antara 1 hingga 21 knot,
namun kecepatan paling mendominasi dari arah
ini berkisar antara 4 -7 knot. Kecepatan angin
maksimum pada bulan April selama 10 tahun
terakhir mencapai 29 knot. Angin baratan yang
mendominasi di wilayah Indonesia dipengaruhi
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Gambar ACS Arah dan Kecepatan Angin Bulan April Periode 20112020
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2. VISIBILITY

Gambar ACS Temperatur Udara Bulan April Tahun 2011-2020
Gambar ACS Visibility Bulan April Tahun 2011-2020

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 April selama 10 tahun terakhir (2011 –
2020) ditunjukkan dengan kondisi visibility dominan
berada pada kisaran 5000-8000 meter dengan ratarata persentase sebesar 46,4%. Adapun visibility di
bawah 3000 meter terjadi sebanyak 0,7%. Berikut
ACS visibility bulan April periode 10 tahun terakhir

3. TEMPERATUR UDARA
Aerodrome Climatological Summary (ACS)
temperatur udara disajikan untuk memberi
gambaran kondisi umum temperatur udara bulan
April 2021 selama 10 tahun terakhir di Bandara
Soekarno-Hatta. Temperatur udara pada bulan
April didominasi pada kisaran nilai 25°C hingga
30°C yang mencapai rata-rata persentase sebesar
62,9%. Untuk rata-rata persentase temperatur
udara kisaran 30°C hingga 35°C sebesar 26,1%
dengan persentase kejadian tertinggi sebesar
85,7% pada pukul 05 UTC. Posisi matahari
berdasarkan gerak semu saat bulan April berada
di Utara khatulistiwa, hal ini tentunya berpengaruh
terhadap kondisi temperatur udara di Bandara
Soekarno-Hatta. Berikut ACS temperatur udara
bulan April periode 10 tahun terakhir. [Carine, Tia]
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PRAKIRAAN CUACA BULAN APRIL 2021

K

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) sehingga 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 selama dalam waktu sebulan atau yang
sering disebut dengan prakiraan musim maka
kondisi faktor global merupakan parameter yang
sesuai 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 :

1. Dipole Mode atau IOD (Indian Ocean Dipole)
Dipole Mode atau IOD (Indian Ocean Dipole)
yaitu tanda atau gejala akan menaiknya atau
memanasnya suhu udara permukaan laut (SPL)
dari kondisi normalnya di sepanjang garis Ekuator
Samudera Hindia, khususnya di sebelah selatan

Vol 4 No 3 2021

India yang diiringi dengan menurunnya nilai suhu
permukaan laut di bawah ambang normalnya pada
wilayah perairan Indonesia di wilayah Pantai Barat
Sumatera. 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 Samudera Hindia ini dikenal sebagai 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 udara permukaan di atas wilayah
Barat Sumatera relatif bertekanan lebih tinggi
dibandingkan dengan wilayah Timur Afrika yang
bertekanan lebih rendah, sehingga udara mengalir
dari bagian Barat Sumatera dan Jawa ke bagian
Timur Afrika yang mengakibatkan pembentukkan
awan-awan hujan akan terjadi di wilayah Afrika

ISSN 2684-7299
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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 Samudera Hindia Bagian Barat menjadi
lebih hangat daripada nilai suhu udara rata-rata
permukaan lautnya. Hal ini juga mengakibatkan
adanya peningkatan aktifitas Angin Timuran
yang melintas Samudera 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.

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)

Pada Fase IOD bernilai netral maka uap air dari
samudera 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.

Gambar Skema IOD bernilai Positif (sumber : BOM Australia)

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
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Gambar Skema IOD bernilai Netral (sumber : BOM Australia)

Dari hasil perhitungan nilai IOD yang dilakukan
oleh Biro Meteorologi Australia (BOM of Australia)

Vol 4 No 3 2021

menunjukkan IOD saat ini bernilai netral. Nilai
IOD terbaru pada minggu terakhir tanggal 28
Maret 2021 sebesar + 0.2 °C. Fenomena IOD
biasanya memiliki pengaruh yang kecil terhadap
iklim dari bulan Desember hingga bulan April.
Hal ini karena palung monsun bergeser ke arah
Selatan di atas Samudera Hindia tropis sehingga
mengubah pola angin dan mengakibatkan
menghambat proses terbentuknya IOD. IOD mulai
dapat lebih berpengaruh dari Bulan Mei, Juni,
Juli dan seterusnya, namun dari model terbaru
menunjukkan bahwa IOD kemungkinan akan tetap
bernilai netral sampai setidaknya pertengahan
musim dingin. Oleh karena itu fenomena IOD
selama bulan April tidak menghasilkan pengaruh
yang besar dalam mendorong pola curah hujan
atau suhu dalam beberapa bulan mendatang. Dari
ke-6 model Internasional NWP (Numerical Weather
Prediction) yaitu BOM, CanSIPS, ECMWF,
METEO, NASA, dan UKMO yang telah melakukan
perhitungan rata-rata prakiraan IOD untuk bulan
April 2021 menunjukkan nilai rata-rata dari ke-6
model tersebut menunjukkan kecenderungan IOD
bersifat Netral karena grafik batang ke-6 model
di atas terletak pada garis netral index 0.0 °C (
< batas ambang IOD Positif yaitu +0.4 °C ) yang
diprakirakan akan bertahan selama bulan April
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 bulan April 2021 berdasarkan ke-6
model internasional tersebut menunjukkan nilai
perkiraan rata-rata IOD untuk setiap model tersebut
yang telah disurvei untuk bulan kalender yang dipilih
dengan mengandung arti yaitu jika sebagian besar
model mendekati atau melebihi garis putus-putus
biru, maka terdapat indikasi peningkatan terjadinya
IOD bernilai negatif (-) sedangkan jika sebagian
besar model internasional tersebut mendekati
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atau melampaui garis putus-putus merah, maka
terdapat indikasi peningkatan pada nilai indeks
IOD bernilai positif (+).

Gambar Grafik Prakiraan Rata-Rata nilai IOD Bulan April2021
(sumber : BOM Australia)

Dari hasil analisis pola angin lapisan 3000
kaki selama periode akhir bulan Maret 2021 di
sebagian besar wilayah Perairan bagian Selatan
Garis Khatulistiwa Indonesia yaitu di Samudera
Indonesia bagian Barat Daya Pulau Sumatra
dan sebelah Barat - Utara Australia masih
menunjukkan adanya beberapa gangguan Sistem
Tekanan Rendah (Low Pressure Area), sedangkan
di bagian Utara Benua Asia masih menunjukkan
adanya Sistem Tekanan Tinggi (High Pressure)
sehingga menyebabkan aliran massa udara
dingin yang berasal dari Belahan Bumi Utara
Benua Asia dapat bergerak masuk melintasi garis
Khatulistiwa dan bertemu dengan massa udara
dingin dari Belahan Bumi Selatan Australia. Hal ini
menunjukkan prakiraan selama Bulan April 2021
masih menggambarkan pola aliran udara secara
umum yang bersifat masih mirip dengan pola angin
regional Monsun Asia musim dingin pada periode
Bulan Desember, Januari dan Februari. Dengan
keadaan ini maka potensi prakiraan cuaca selama
Bulan April 2021 dapat mengindikasikan pada
potensi masih terdapatnya awan – awan penghasil
hujan di sekitar perairan Pulau Jawa karena pada
Bulan April diprakirakan secara umum masih terjadi
pola kemiripan dengan pola Angin Monsun regional
yang bersifat Angin Baratan bersesuaian dengan
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kondisi musim penghujan di sebagian besar wilayah
monsun yaitu Pulau Jawa. Keadaan ini diperkuat
oleh masih munculnya beberapa gangguan Sistem
Tekanan Rendah (Low Pressure Area) di perairan
sebelah selatan Garis Khatulistiwa di Samudra
Hindia sebelah Barat Daya Sumatra dan sebelah
Barat Australia selama periode bulan April 2021.
Dengan kondisi di atas meskipun prakiraan model
nilai IOD untuk bulan April masih bersifat netral
dan belum menujukkan nilai IOD bernilai negatif
(-) yang umumnya bersesuaian menguatkan
musim penghujan di sebagian besar wilayah Pulau
Jawa tetapi karena adanya kondisi tersebut maka
diprakirakan selama Bulan April pada wilayah
Jabodetabek umumnya dan khususnya Bandara
Soekarno-Hatta Tangerang diprakirakan kondisi
keadaan cuaca hujan masih berpotensi dapat
terjadi dengan curah hujan intensintas ringan
hingga sedang disertai petir dan angin kencang
yang dihasilkan oleh adanya Awan Cumulonimbus
akibat dari proses konvektiv kuat hasil pertemuan
massa udara dingin dari Benua Asia yang dapat
melintas melewati Garis Khatulistiwa menuju ke
lokasi Sistem Tekanan Rendah (Low Pressure
Area) di Perairan Samudra Hindia sebelah Barat
Daya Sumatra dan sebelah Barat 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
0.8 ºC. 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
laut di daerah NINO 3 dan NINO3.4 yaitu lebih dari
( > +0.8 °C ) dari suhu udara permukaan laut rataratanya 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 Maret 2021 jam 07.00 WIB
(sumber : BOM Australia)
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Gambar Lokasi Wilayah NINO dan IOD (sumber : BOM Australia)

Dari ke-8 Model Internasional NWP (Numerical
Weather Prediction) yaitu BOM, CanSIPS, ECMWF,
JMA, METEO, NASA, NOAA dan UKMO yang telah
melakukan perhitungan rata-rata indeks NINO
3.4 menunujukkan nilai NINO 3.4 selama periode
mingguan terbaru hingga tanggal 28 Maret 2021
adalah bernilai - 0.4 °C, menandakan fenomena
La Nina, El Nino dan Southern Oscillation (ENSO)
masih bersifat netral. Terdapat satu model yaitu
model METEO yang memprakirakan batas
ambang La Nina masih dapat tercapai selama
Bulan April 2021. Fenomena La Nina yang pada
periode sebelumnya terjadi penguatan sejak awal
Bulan Januari 2021 maka diprakirakan akan mulai
melemah dan bergerak menuju fase Netral selama
periode bulan April 2021. Hal ini menandakan
fenomena La Nina telah menunjukkan fase lemah
sehingga tidak mempengaruhi iklim global pada
Bulan April 2021.

Gambar Nilai Prakiraan Indeks NINO 3.4 untuk bulan April 2021
(sumber : BOM Australia)
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Gambar Tabel Nilai Indeks NINO 3 dan NINO 3.4
(sumber : BOM Australia)

Pada Gambar Tabel di atas diprakirakan
pada Bulan April 2021, Mei 2021 dan Juni 2021
menunjukkan peluang indeks NINO 3.4 berada di
indeks : -0.3 ºC, -0.2 ºC, dan 0 ºC. Nilai tersebut
menunjukkan indeks NINO 3.4 berada pada fase
netral > -0.8 ºC yang pada periode bulan sebelumnya
yaitu pada Januari 2021 kejadian La Nina sangat
aktif dengan indeks NINO 3.4 berada pada indeks
< -0.8 ºC. Indikasi pada terjadinya fenomena El
Nino yaitu jika indeks NINO 3.4 berada pada nilai
indeks > +0.8 ºC. Dengan kondisi di atas maka
diprakirakan selama Bulan April 2021 fenomena
La Nina telah melemah menuju posisi netral dan
diprakirakan hingga Bulan Juni 2021 mendatang
indeks NINO 3.4 masih bersifat netral sehingga
tidak mempengaruhi fenomena gangguan cuaca
secara global.
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Gambar Prakiraan Anomali Suhu Muka Laut periode Bulan April 2021 (Sumber : BOM Australia)

Pada Gambar Prakiraan Anomali Suhu
Permukaan Air Laut di atas selama Bulan April
2021 diprakirakan masih terjadi kondisi anomali
peningkatan Suhu Permukaan air laut sebesar
0.4ºC hingga 0.8ºC di sekitar Laut Jawa Bagian
Utara dan Bagian Selatan Pulau Jawa hingga
perairan Samudra Hindia bagian Barat Daya
Sumatra serta di perairan bagian Barat dan Utara
Australia. Meskipun diprakirakan selama Bulan
April 2021 anomali peningkatan Suhu Permukaan
air laut ini tidak mencapai 2.0ºC, keadaan ini
masih memungkinkan pada adanya potensi masih
terdapatnya unsur uap air dari penguapan air
laut yang dapat menghasilkan awan-awan hujan
di sekitar Laut Jawa Bagian Utara dan Selatan
Pulau Jawa selama periode bulan April 2021. Jika
kondisi Anomali Suhu Permukaan Air Laut tersebut
diprakirakan masih tetap terjadi sepanjang bulan
April maka dengan melihat pola analisa angin
gradient lapisan 3000 kaki terakhir pada tanggal 31
Maret 202
1 di atas menunjukkan kondisi
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cuaca hujan di sekitar Pulau Jawa umumnya dan
khususnya wilayah Jabodetabek termasuk Bandara
Soekarno-Hatta Tangerang dan sekitarnya dapat
terjadi selama bulan April 2021 ini karena akibat
adanya interaksi proses konvektif dan penjalaran
adveksi massa udara basah yang berasal dari
sumber wilayah yang mengalami Anomali Suhu
Permukaan Air Laut tersebut.

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.

Vol 4 No 3 2021

April 2021, prakiraan fenomena faktor MJO bersifat
lemah sehingga tidak mempengaruhi pada kondisi
terjadinya awan-awan penghasil hujan di Pulau
Jawa umumnya dan khususnya di Jabodetabek
termasuk wilayah Bandara Soekarno-Hatta
Tangerang dan sekitarnya.

Gambar Diagram Fase MJO selama periode 28 Pebruari 2021
hingga 8 April 2021 (Sumber : BOM Australia)

Jika nilai indeks RMM 1 (Real-Time Multivariat
MJO series 1) dan RMM 2 (Real-Time Multivariat
MJO series 2) berada di luar lingkaran dalam
kotak diagram fase MJO tersebut maka fenomena
MJO diidentifikasi kuat mempengaruhi terjadinya
awan-awan 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
April 2021, fase MJO terlihat telah berada pada
fase 6 yaitu di sekitar wilayah Pasifik Bagian
Barat. Kecenderungan prakiraan pergerakan fase
tersebut (berlawanan arah jarum jam) hingga akhir
periode Bulan April 2021 menunjukkan perjalanan
fase MJO untuk berada pada fase di wilayah 3, 4
dan 5 diprakirakan akan sulit terjadi selama Bulan
April 2021. Keadaan ini menunjukkan selama Bulan
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Gambar kondisi setiap fase rata-rata MJO selama Bulan April,
Mei,Juni (1974-2009) (Sumber : BOM Australia)

4. Kondisi OLR (Outgoing Long Wave Radiation)
Kondisi OLR dapat digunakan untuk mendeteksi
adanya tutupan awan berdasarkan radiasi
gelombang panjang yang dipancarkan bumi
kembali ke angkasa dapat dideteksi oleh 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 April
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hingga 8 April 2021 terlihat di sekitar Samudra
Hindia Bagian Barat Daya hingga Bagian Barat
Pulau Sumatera, Perairan Bagian Utara dan Bagian
Selatan Pulau Jawa masih terdapat nilai rata-rata
OLR bernilai rendah yaitu dengan indeks nilai ratarata OLR berwarna hijau tua hingga hijau muda (
nilai indeks berada pada interval 160 W/m2 hingga
220 W/m2 ). Hal ini mengindikasikan selama awal
periode Bulan April 2021 tersebut di sebagian besar
Pulau Jawa dan umumnya wilayah Jabodetabek
termasuk Bandara Soekarno-Hatta dan sekitarnya
menandakan masih terdapat banyaknya tutupan
awan dan diprakirakan kondisi tersebut akan masih
bertahan hingga akhir Bulan April 2021 ini.

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

Kesimpulan
Prakiraan
Cuaca
Bandara
Soekarno-Hatta dan sekitarnya pada Bulan April
2021 yaitu :
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1. Adanya Fenomena Global yaitu IOD (Indian
Ocean Dipole) diprakirakan untuk Bulan April
dari ke- 6 data Model Internasional NWP di
atas secara rata – rata masih berada pada
fase Positif (+ 0.2ºC) yaitu IOD bersifat Netral
dan diprakirakan akan tetap bertahan fase
IOD Netral hingga akhir periode bulan April.
Hal ini menyebabkan selama Bulan April 2021
maka fenomena IOD Netral tidak berpengaruh
pada potensi terbentuknya awan-awan
hujan di sebagian besar wilayah Pulau Jawa
dan khususnya di Bandara Soekarno-Hatta
Tangerang dan sekitarnya. Prakiraan hujan
yang diprakirakan masih dapat terjadi selama
Bulan April 2021 lebih disebabkan karena
pola angin regional masih adanya karakteristik
aktifitas Angin Baratan hingga Barat Laut
dari periode Monsun Barat yang umumnya
bersesuaian
dengan
terjadinya
Musim
Penghujan di sebagian besar wilayah Pulau
Jawa. Pola aliran udara regional Musim Transisi
yang secara umum terjadi pada Bulan Maret,
April, dan Mei, menandai akan datangnya
awal periode Musim Kemarau di Bulan Juni.
Keadaan di atas belum memperlihatkan pola
angin regional Musim Transisi yang secara
umum di Pulau Jawa telah bertiup angin dari
arah Timur hingga Barat. Dengan kondisi di
atas maka diprakirakan selama bulan April
2021 khususnya di Bandara Soekarno-Hatta
dan sekitarnya belum memperlihatkan periode
Musim Transisi karena pola angin regionalnya
masih menggambarkan pola angin Musim
Baratan yang biasanya berlangsung pada
Musim Penghujan di periode Bulan Desember,
Januari dan Februari sehingga kejadian cuaca
hujan diprakirakan masih berpotensi dapat
terjadi selama bulan April 2021 di Bandara
Soekarno-Hatta meskipun dengan frekuensi
hujan harian yang terlihat mulai jarang (tidak
sesering saat musim penghujan) dengan
periode waktu berlangsungnya hujan dalam
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waktu yang singkat dan masih dapat berpotensi
menghasilkan cuaca buruk dengan hujan
disertai kilat atau petir dan angin kencang
yang dihasilkan dari Awan Cumulonimbus dan
Awan konvektif tipe Cumulus Congestus yang
umumnya menghasilkan hujan dengan ciri
khas hujan yang turun secara tiba-tiba dengan
durasi waktu yang singkat (kurang dari 30
menit).
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 ke-8 data Model
Internasional NWP di atas selama bulan April
2021 diprakirakan pada nilai - 0.4 ºC yaitu
bersifat Netral, dimana pada periode Bulan
sebelumnya di Bulan Januari 2021 hingga Bulan
Maret 2021 indeks NINO 3.4 memiliki indeks
< - 0.8 ºC sehingga menandakan fenomena
global La Nina sedang aktif terjadi dan cukup
kuat mempengaruhi iklim global pada kejadian
cuaca hujan. Dengan hasil perhitungan
prakiraan indeks NINO 3.4 pada Bulan April
2021 yang telah memperlihatkan fase Netral
dan diprakirakan akan tetap bertahan hingga
bulan Juni 2021 maka Fenomena La Nina
pada Bulan April 2021 sudah terlihat tidak
mempengaruhi pada fenomena gangguan
cuaca secara global dan fenomena El Nino
pun diprakirakan tidak mempengaruhi secara
global global pada musim di Indonesia dan
khususnya di wilayah Bandara Soekarno-Hatta
Tangerang dan sekitarnya hingga Bulan Juni
2021 karena indeks NINO 3.4 berada pada fase
Netral diprakirakan akan tetap berlangsung
hingga periode Bulan Juni 2021 mendatang.
3. Fenomena MJO diprakirakan selama Bulan
April 2021 akan berada pada fase 6, 7 dan
8 sehingga secara umum fenomena MJO
tidak berpotensi menyebabkan adanya
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awan-awan penghasil hujan di sebagian
besar wilayah Pulau Jawa dan khususnya di
Bandara Soekarno-Hatta. Konsentrasi unsur
penguapan air laut yang dapat menghasilkan
awan-awan hujan selama bulan April 2021 di
wilayah Bandara Soekarno-Hatta Tangerang
dan sekitarnya lebih disebabkan karena
adanya interaksi antara atmosfer dengan Suhu
Permukaan Air Laut yang masih hangat yaitu >
26ºC di sekitar Perairan Pulau Jawa dan Selat
Sunda disertai karena masih adanya pola
angin secara regional periode Musim Baratan
yang terjadi selama bulan April 2021 sehingga
diprakirakan di wilayah Bandara SoekarnoHatta Tangerang dan sekitarnya selama bulan
April 2021 masih akan terjadi fenomena cuaca
hujan meskipun dengan frekuensi hujan harian
yang terlihat mulai jarang (tidak sesering saat
musim penghujan) dan dengan durasi waktu
berlangsungnya hujan tidak berlangsung
lama seperti pola hujan yang terjadi pada saat
Musim Penghujan.
4. Kondisi penurunan nilai indeks rata-rata OLR
secara global yang bernilai rendah yaitu
dengan indeks nilai rata-rata OLR berwarna
hijau tua hingga hijau muda ( nilai indeks
berada pada interval 160 W/m2 hingga 220
W/m2 ) yang terjadi sampai dengan periode
akhir Bulan Maret 2021 dan diprakirakan akan
tetap bertahan selama Bulan April 2021 maka
menunjukkan secara umum di sebagian besar
wilayah Pulau Jawa dan khususnya di Bandara
Soekarno-Hatta Tangerang dan sekitarnya
menandakan kondisi tutupan awan dalam skala
luas atau secara global masih terjadi selama
Bulan April 2021. Hal ini mengindikasikan
selama bulan April 2021 diprakirakan masih
terdapatnya tutupan awan secara global yang
dapat menyebabkan terjadinya cuaca hujan
Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dan
sekitarnya. [edy m]
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C O N D E N S AT I O N
TRAILS

P

ernahkah anda merasakan udara
yang panas saat berada dekat dengan
mesin jet pesawat terbang saat
sedang dioperasikan? Pesawat jet
menghasilkan udara panas yang dibakar dalam
mesin jet pesawat terbang. Mesin jet pesawat
terbang terdapat beberapa tipe yaitu mesin turbo
jet, mesin turbo fan dan dan mesin turbo propeler.
Mesin pesawat yang paling sederhana adalah
mesin turbo jet yang memiliki sebuah kumparan
kompresor yang dihubungkan dengan dengan
turbin melalui shaft yang disertai combustion
chamber. Udara yang dimampatkan dan
dipadatkan diruang kompresor dialirkan kedalam
combustion chamber kemudian diinjeksikan bahan
bakar kemudian dibakar menghasilkan efek sonic
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boom menggerakan turbin udara yang sekaligus
memutar kompresor hingga udara dapat terhisap
kuat menggunakan prinsip siklus brayton. Hasil
pembakaran melalui combustion chamber dapat
menghasilkan suhu hingga lebih dari 2000ºC.
Pada kondisi normal atau saat fenomena La Nina
berlangsung pada periode bulan-bulan Desember,
Januari dan Februari (dapat berlangsung hingga
bulan-bulan periode transisi pada bulan Maret,
April dan Mei ) wilayah tropis Indonesia yang
meliputi 70% lautan menghangat secara spesifik
pada suatu luasan wilayah-wilayah tertentu, hal ini
tentu dipengaruhi oleh pergerakan distribusi energi
panas didalam laut pada lapisan thermocline oleh
mekanisme upwelling dan downwelling melepaskan
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panas laten ke udara, melembapkan atmosfer
lapisan bawah dan didistribusikan oleh pergerakan
angin, baik dalam skala sedang maupun skala
yang lebih luas ke atmosfer bagian menengah dan
bagian tinggi, seperti pada saat kita lihat banyak
awan-awan tinggi seperti awan altocumulus dan
altostratus serta cirrus yang terbentuk akibat adanya
gerak lataan udara dalam skala sedang atau skala
luas melandai keatas membawa uap air, tentunya
untuk membentuk partikel-partikel air dan es yang
terkondensasi membutuhkan inti kondensasi yang
dapat mengikat uap air dan berkondensasi menjadi
altocumulus dan cirrus.
Pergerakan pesawat saat menjelajah pada
cruising level dengan menggunakan daya dorong
mesin jet pesawat yang menghasilkan trust
menggunakan bahan bakar fosil seperti avtur
yang diinjeksikan didalam ruang pembakaran
(combustion chamber) dicampur dengan udara yang
dipadatkan melalui kompresor mengasilkan udara
bertekanan tinggi CO2 dan sisa-sisa pembakaran
yang berperan sebagai inti kondensasi mengikat
uap air yang terbawa sampai lapisan menengah
dan tinggi terlihat seperti awan yang berkondensasi
memanjang mengikuti lintasan pesawat terbang
sehingga sering kita sebut sebagai jejak kondensasi
(Condensation Trail), tentunya hal ini merupakan
salah satu fenomena meteorologi yang dapat kita
lihat secara kasat mata diatmosfer bebas.
Pada kondisi normal atau saat fenomena La Nina
berlangsung pada periode bulan-bulan Desember,
Januari dan Februari (dapat berlangsung hingga
bulan-bulan periode transisi pada bulan Maret,
April dan Mei ) wilayah tropis Indonesia yang
meliputi 70% lautan menghangat secara spesifik
pada suatu luasan wilayah-wilayah tertentu, hal ini
tentu dipengaruhi oleh pergerakan distribusi energi
panas didalam laut pada lapisan thermocline oleh
mekanisme upwelling dan downwelling melepaskan
panas laten ke udara, melembapkan atmosfer
lapisan bawah dan didistribusikan oleh pergerakan
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angin, baik dalam skala sedang maupun skala
yang lebih luas ke atmosfer bagian menengah dan
bagian tinggi, seperti pada saat kita lihat banyak
awan-awan tinggi seperti awan altocumulus dan
altostratus serta cirrus yang terbentuk akibat adanya
gerak lataan udara dalam skala sedang atau skala
luas melandai keatas membawa uap air, tentunya
untuk membentuk partikel-partikel air dan es yang
terkondensasi membutuhkan inti kondensasi yang
dapat mengikat uap air dan berkondensasi menjadi
altocumulus dan cirrus.
Pergerakan pesawat saat menjelajah pada
cruising level dengan menggunakan daya dorong
mesin jet pesawat yang menghasilkan trust
menggunakan bahan bakar fosil seperti avtur
yang diinjeksikan didalam ruang pembakaran
(combustion chamber) dicampur dengan udara yang
dipadatkan melalui kompresor mengasilkan udara
bertekanan tinggi CO2 dan sisa-sisa pembakaran
yang berperan sebagai inti kondensasi mengikat
uap air yang terbawa sampai lapisan menengah
dan tinggi terlihat seperti awan yang berkondensasi
memanjang mengikuti lintasan pesawat terbang
sehingga sering kita sebut sebagai jejak kondensasi
(Condensation Trail), tentunya hal ini merupakan
salah satu fenomena meteorologi yang dapat kita
lihat secara kasat mata diatmosfer bebas. Hal
ini serupa dengan prinsip penerapan teknologi
modifikasi cuaca hujan buatan, pada atmosfer
yang basah melayang di atmosfer bebas diberikan
inti kondensasi berupa partikel-partikel garam yang
bersifat higroskopis atau dapat mengikat air dari
uap air melayang bebas diikat menjadi titik-titik
awan kemudian menjadi tititk-titik hujan yang dapat
turun ke permukaan sebagai endapan curah hujan.
Sebagian meteorologist pada saat perkembangan
alat penginderaan jarak jauh dan pengamatan
parameter cuaca belum secepat dan secanggih
beberapa tahun terakhir, memanfaatkan fenomena
ini sebagai indikator dalam menentukan kondisi
atmosfer, apakah saat itu dalam kondisi basah atau
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dalam kondisi kering yang jika mekanisme gerak
pembentuk cuaca di atmosfer skala kecil dan skala
sedang, diperkirakan berpotensi terjadi dalam
periode prakiraan beberapa jam kedepan, maka
akan menghasilkan fenomena awan konvektif yang
dapat berpotensi menghasilkan fenomena cuaca
buruk bagi wilayah domain prakirawan tersebut,
seperti mekanisme konvektif akibat pemanasan
matahari saat siang hari, mekanisme pergerakan
udara yang melewati kontur muka bumi yang curam
seperti gunung, angin laut serta konvergensi akibat
adanya pertemuan massa udara berbeda wilayah
atau perlambatan kecepatan udara yang dapat
mengangkat uap air diatmosfer bebas menjadi
terkondensasi.

Dilapisan atmosfer bawah pada ketinggian
dibawah lapisan Convective Condensation Level
(CCL) dan lapisan Lifting Condensation Level
(LCL) serta lapisan Mixing Condensation Level
(MCL) secara teori uap air tak dapat berkondensasi
sehingga nampak sebagai awan meskipun kondisi
atmosfer basah sehingga mesin pesawat jet
yang melintasi wilayah kondisi seperti itu tidak
menampakan jejak kondensasi, kecuali pada
ketinggian wilayah tersebut suhu bola basah
nilainya sama dengan suhu bola kering yang bisa
dipastikan kelembapan relatif mendekati nilai 100%
yang dapat kita analogikan dengan wilayah yang
berkabut. [Soni]

Gambar Sirkulasi lapisan Termocline
(http://gtmaps.blogspot.com/p/maps.html)

20

ISSN 2684-7299

Vol 4 No 3 2021

PYTHON UNTUK MEMBANTU
MONITORING DATA DAN
INFORMASI

T

eknologi sering kali diucapkan atau
digunakan
untuk
menunjukkan
sebuah alat atau benda yang dapat
memudahkan pekerjaan manusia.
Menurut KBBI definisi dari kata teknologi adalah
metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis
atau dapat dikatakan keseluruhan sarana untuk
menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi
kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia.
Salah satu contohnya adalah Internet of Things
atau yang biasa disebut IoT. IoT adalah suatu
konsep atau program dimana sebuah objek
memiliki kemampuan untuk mentransmisikan
atau mengirimkan data melalui jaringan tanpa
menggunakan bantuan perangkat komputer dan
manusia. Pemanfaatan IoT yang sering kali kita
lihat adalah pesan otomatis dari robot yang dapat
membantu pekerjaan seorang Costumer Service.
Pada kesempatan kali ini kami akan
memperkenalkan salah satu penerapan IoT yang
dapat membantu pekerjaan-pekerjaan dalam
bidang monitoring data dan informasi. Dengan
memanfaatkan perangkat sederhana dan internet
kita sudah dapat membuat sebuah aplikasi berbasis
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web dan Python yang akan bekerja secara otomatis
untuk memonitoring data dan informasi.

Persiapan pertama
Pada tahap persiapan pertama yang kita
butuhkan adalah sebuah komputer yang telah
terhubung dengan internet dan jaringan kantor.
Komputer tersebut tidak perlu spesifikasi tinggi,
cukup menginstal OS (Operating System), baik
itu Windows atau Linux. Pada kesempatan ini
akan dicontohkan menggunakan Linux. Selain itu
perlu dilakukan instalasi Python. Python sendiri
adalah Bahasa pemrograman tingkat tinggi yang
dapat digunakan untuk berbagai macam tujuan.
Versi Python yang digunakan pada artikel ini
adalah Python versi 3. Jika aplikasi monitoring
ingin digunakan secara luas dapat menggunakan
Apache atau program server lainnya.

Persiapan kedua
Dalam tahap kedua kita akan memulai untuk
menentukan target yang akan dimonitoring dan
bagaimana caranya agar data atau informasi
tersebut dapat termonitoring dan memberikan
umpan balik kepada pengguna. Pada artikel kali
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ini akan didemokan cara monitoring data
METAR melalui website AWC (Aviation
Weather Center https://aviationweather.
gov/).
Setelah mendapatkan target, kita harus
menentukan cara mendapatkan data dari
website tersebut, cara yang paling mudah
adalah grabing dan parsing. Langkah
pertama adalah mengambil data tersebut
menggunakan Python. Kemudian mengolah
data tersebut dalam format khusus seperti
xml atau json, dan atau menyimpan data
yang telah diolah tersebut kedalam database.

Python Programing
Pertama buka Python idle yang telah terpasang,
atau text editor yang lainnya. Kemudian instal
library yang akan dipakai sebagai contoh:

Skrip Python
Data didapatkan melalui “request.post” yang
diberi masukan vairabel url , alamat stasiun dan
lainya, setelah itu data akan di “split” awal dan
akhirnya. Kemudian akan dilakukan pengulangan
menggunakan “for” untuk mendapatkan data
stasiun dan METAR yang tersimpan. Pada tahap ini
dapat ditambahkan pengkondisian menggunakan
“if else”, ketika ingin menggunakan filter data atau
pengkondisian khusus jika sesuatu terjadi, seperti
akan mengirimkan pesan Telegram jika terjadi data
yang ganjil atau kosong.
Setelah itu data akan disimpan dalam format
.json pada sebuah file, data ini juga dapat disimpan
di database, akan tetapi untuk mempermudah data
hanya akan disimpan pada text file saja.

Library yang dipakai adalah requets (untuk
mendapatkan data dari website), time (untuk
mendapatkan waktu dan perhitungan waktu),
random (menghasilkan angka acak), json (untuk
menghasilkan data dalam bentuk json). Tidak
semua library akan dipakai jika kita hanya membuat
program sederhana, sehingga tidak akan terlalu
rumit dalam pemrogramannya.
Setelahnya kita perlu mendefinisikan variabel
yang akan digunakan untuk memudahkan dalam
pengolahan data. Sebagai contoh adalah variabel
kode stasiun, dan variabel http request.
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Setelah itu file Python ini akan dieksekusi
tiap beberapa menit atau jam tergantung dari
kebutuhan. Pengulangan dapat menggunakan
fitur cron job pada Linux atau schedulere pada
Windows atau metode lainya sesuai preferensi
atau kebutuhan.
Pada tahap ini kita sudah selesai membuat
monitoring aplikasi pada sisi Python. Jika ingin
membuat tampilan yang menarik, data yang
tersimpan pada json tersebut dapat ditampilkan
dalam bentuk website atau yang lainnya.
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Web Programming
Untuk menampilkan data yang sudah ada
dihasilkan oleh Python melalui web. Perlu dibuat
terlebih dahulu HTML sederhana yang berfungsi
sebagau GUI (Graphic User Interface). Langkah
ini akan berfungsi jika webserver (Apache) telah
terinstal dengan baik. Pertama buka text editor dan
bangun html sederhana sesuai kebutuhan, dapat
dalam bentuk tabel atau grid dan div.
Cara mendapatkan data dari server agar bisa
tampil pada HTML, dapat menggunakan javascript
atau php atau metode lainya, pada artikel ini akan
diberikan contoh menggunakan javascipt.

Monitoring Metar AWC melalui Web

Kesimpulan

Metode fetch untuk mendapatkan data dari server

Teknologi
sederhana
dapat
dimanfaatkan
untuk
memudahkan pekerjaan manusia
yang dahulu harus manual,
sekarang dapat dilakukan secara
otomatis oleh bantuan komputer
dan internet. Contoh lainya yang
telah diterapkan oleh Stasiun
Meteorologi Kelas I SoekarnoHatta adalah monitoring data
METAR, Vulcanic Ash, Radar dan
Jaringan komunikasi. Seluruh
monitoring
juga
dilengkapi
dengan fitur bot Telegram dan
control. Semoga artikel ini dapat
berguna dan menginspirasi sobat
cuaca untuk semakin berinovasi.
[dendy]

Fungsi perulangan untuk update data tiap 10000 ms atau 10 detik

Data dari server akan di-download menggunakan
metode fetch, dan akan diulang tiap 10 detik, data
tersebut aja di-update pada tampilan HTML. Berikut
contoh hasilnya.
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SHARING KNOWLEDGE: KAJIAN DAMPAK
PERUBAHAN IKLIM TERHADAP AWAN KONVEKTIF
& PEMAPARAN SERVICE EXCELLENCE

S

elasa, 9 Maret 2021 via platform zoom
meeting, diadakan kegiatan sharing
knowledge untuk seluruh pegawai
Stasiun
Meteorologi
SoekarnoHatta. Penyampaian dilakukan dalam waktu
sekitar 120 menit dengan moderator Wisnu Karya
Sanjaya selaku Koordinator Kelompok Analisa dan
Ramalan.
Sesi pertama dimulai dengan presentasi
tesis dari Mochammad Donny Anggoro setelah
menyelesaikan pendidikan magister jurusan
Response to Climate Change di Korea Selatan. Isu
perubahan iklim dikaitkan dengan ilmu meteorologi,
dimana awan konvektif menjadi pusat perhatian
karena proses pertumbuhan, dewasa, dan disipasi
berpotensi menyebabkan hujan lebat dan / atau
angin kencang yang selanjutnya memicu terjadinya
bencana hidrometeorologi. Isu utamanya adalah
apakah tren kecenderungan munculnya awan
konvektif mengalami perubahan, dan bagaimana
pendekatan yang bisa diambil berkaitan dengan
kebijakan pemerintah Indonesia yang mungkin
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dapat dipilih. Kajian ini difokuskan pada penelitian
per pulau atau per kepulauan di Indonesia
dengan metode pembagian sistem grid nasional.
Data mendasar yang digunakan adalah produk
Objective Cloud Analysis Information (OCAI) /
High-resolution Cloud Analysis Information (HCAI)
dari satelit Himawari generasi ke-8. Rentang
waktu yang dipilih dari 2012 hingga 2020, dengan
memperhatikan tahun berlangsungnya fenomena
perubahan iklim, yaitu salah satunya adalah El
Niño & La Niña.
Hasilnya, persentase kemunculan awan
konvektif dari tahun 2012 hingga 2020 mengalami
penurunan tren dimana wilayah yang berpotensi
paling terdampak perubahan iklim adalah
Kepulauan Nusa Tenggara. Hal ini didasarkan
karena besarnya penurunan tren, juga jumlah
kasus tidak adanya awan konvektif tertinggi.
Penurunan ini berpotensi depresiasi presipitasi
hujan dari atmosfer sehingga potensi ketersediaan
air di permukaan pun menipis. Peluang krisis air
semakin tak terhindarkan, sehingga kebijakan
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yang perlu diambil oleh pemerintah setempat
adalah orientasi preventif dan teknologi desalinasi
menjadi teknologi yang tepat untuk dikembangkan,
mengingat jumlah lautan di Indonesia melebihi
jumlah daratan. Teknologi desalinasi adalah
mengubah sifat air laut yang asin menjadi air tawar
yang layak untuk menjadi air minum.
Sesi kedua dilanjutkan oleh Ai Nuryani,
membahas tentang service excellence. Memberi
nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan dan /
atau melampaui harapan / keinginan pelanggan
merupakan definisi dari service excellence.
Perubahan diperlukan dengan “budaya melayani”
yang dibangun dari sifat, perilaku, dan pola pikir
memprioritaskan kesuksesan dan tercapainya
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tujuan organisasi. Pergerakan yang paralel dilakukan
bersama-sama oleh para pegawai diharapkan
mampu memberikan inovasi menjadikan sistem
yang ada menjadi lebih efektif dan efisien. Budaya
melayani diawali dengan perencanaan pelayanan,
membuat proses pelayanan, penerapan nilai dan
norma, pengukuran, dan juga adanya “reward
and punishment”. Contoh penerapan service
excellence yang telah dijalankan oleh Stasiun
Meteorologi Soekarno-Hatta adalah pengiriman
Flight Document yang dulunya diberikan dalam
bentuk hardcopy dan diberikan secara langsung ke
stakeholders bandara yang memerlukan, namun
sekarang sudah dilakukan pengiriman berbasis
website dan platform grup. [doni]
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SOSIALISASI STANDARISASI DAN PELATIHAN
AUDIT INTERNAL ISO 9001:2015

I

SO 9001 merupakan standar internasional
yang berisi panduan mengenai sistem
manajemen mutu. Standar ini diterbitkan oleh
badan standardisasi dunia yang dinamakan
ISO (International Organization of Standardization)
yang berpusat di kota Geneva, Switzerland.
Menurut standar ini, sebuah organisasi harus
menunjukkan kemampuan untuk memenuhi atau
melampaui kepuasan pelanggan dalam hal fungsi
produk, kualitas, dan kinerja. Stasiun Meteorologi
Klas I Soekarno-Hatta sudah memperoleh
sertifikasi standar ISO sejak tahun 2009 dengan
ISO 9001:2000 dan pada tahun 2015 menjadi ISO
9001:2015 yang sertifikasinya akan diperbaharui
setiap tahun.
Untuk mencapai standar ISO 9001 sebuah
organisasi tidak cukup dengan hanya dengan
memenuhi kepuasan pelanggan, namun juga
harus menciptakan sistem yang dirancang agar
memungkinkan terjadinya perbaikan secara terus
menerus. Sehingga perlu dilakukan audit internal,
audit ke rekanan, dan audit independen oleh badan
sertifikasi untuk membantu organisasi melakukan
perbaikan terus-menerus. Untuk itu Stasiun
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Meteorologi Klas I Soekarno-Hatta mempunyai
agenda rutin untuk mengadakan Pelatihan Sistem
Manajemen Mutu dan Audit Internal ISO 9001:2015.
Pada Tanggal 30 dan 31 Maret 2021, Stasiun
Meteorologi Klas I Soekarno-Hatta mengadakan
Sosialisasi Standarisasi dan Pelatihan Internal
Audit ISO 9001:2015 yang dilaksanakan di Hotel
Mercure PIK Jakarta. Pelatihan di buka secara
resmi oleh Achadi Subarkah Raharjo, S.Si sebagai
Kepala Stasiun Meteorologi Klas I Soekarno-Hatta
dan Manajemen Puncak Tim ISO 9001:2015.
Pada hari pertama diadakan Sosialisasi
Standarisasi Pelaksanaan ISO 9001:2015 yang
diikuti sebanyak 31 peserta yang merupakan
perwakilan pegawai dari tiap seksi yaitu Seksi Sub
Bagian Tata Usaha, Seksi Observasi dan Seksi
Data dan Informasi. Pemateri dalam pelatihan
ini yaitu Ibu Reni Mei Dawati dari Management &
improvement Consulting dan materi dibuka dengan
pre test melalui google form untuk mengukur
kemampuan peserta sebelum materi disampaikan.
Materi diawali dengan pengenalan mengenai
perbedaan antara ISO 9001:2008 dan 9001:2015
seperti yang tersaji pada tabel berikut :
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NO

ISO 9001:2008

ISO 9001:2015

1

Products

Products and services

2

Exclusions

Not used

3

Not used (similar responsibilities and authorities)

5

Management Representative
Documentation, quality manual,
documented, procedure, records
Work environment

6

Purchased product

Externally provided product or services

7

Supplier

External provider

8

Monitoring and measuring equipment

Monitoring and measuring of resources

4

Documents information
Environment for the operation of process

prinsip sistem majemen mutu. Prinsip tersebut
yaitu fokus pada pelanggan dan pihak terkait
lainnya, kepemimpinan, keterlibatan karyawan,
pendekatan proses, perbaikan kesinambungan,
pengambilan keputusan berdasarkan bukti,
dan manajemen keterkaitan. Prinsip ini dapat
digunakan sebagai kerangka kerja dan panduan
suatu organisasi untuk mencapai perbaikan kinerja
dan mencapai tujuan.

Klausul ini memiliki beberapa persyaratan :

Selain itu dalam ISO 9001:2015 mempunyai 10
klausa sebagai berikut :

3. Menentukan lingkup sistem manajemen
mutu, lingkup sertifikasi harus tertulis jelas
apa jenis usaha , produk atau jasanya
termasuk juga dimana saja ISO 9001:2015
ini akan di terapkan.

•

Klausul 1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup sertifikasi harus tertulis jelas apa
jenis usaha , produk atau jasanya termasuk juga
dimana saja ISO 9001:2015 ini akan di terapkan,
pernyataan dari ruang lingkup ini dapat dimasukan
dalam Manual Mutu ISO 9001:2015.
•

Klausul 2. Acuan Normatif/Referensi

Acuan normatif adalah dokumen yang dijadikan
acuan dalam menerapkan sistem manajemen
mutu ISO 9001:2015, dalam hal ini adalah ISO
9001:2015 Kosa Kata ISO 9001:2015
•

Klausul 3. Istilah dan Definisi

Klausul ini menjelaskan definisi beberapa istilah
yang sering digunakan dalam ISO 9001:2015.
•

Klausul 4. Konteks Organisasi

1. Memahami organisasi dan konteksnya,
menentukan masalah internal dan eksternal
serta memantau dan meninjaunya.
2. Memahami kebutuhan dan harapan pihak
berkepentingan, memantau dan meninjau
informasi pihak berkepentingan ini dan
persyaratan mereka yang relevan.

4. Sistem manajemen mutu dan prosesnya,
organisasi harus menentukan proses yang
diperlukan bagi sistem manajemen mutu.
•

Klausul 5. Kepemimpinan

1. Kepemimpinan dan komitmen serta fokus
pelanggan
Top Manajemen harus memberikan bukti
kepemimpinan
dan
komitmen
untuk
pengembangan dan pelaksanaan sistem
manajemen mutu dan terus-menerus
dengan cara mengambil tanggung awab
sistem manajemen dan fokus pada kepuasan
pelanggan.
2. Kebijakan mutu
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Stasiun Meteorologi Klas I Soekarno-hatta
berkomitmen untuk mewujudkan Stasiun
Meteorologi yang terpercaya sesuai
perundang-undangan yang berlaku untuk
mencapai kepuasan pelanggan dengan
mewuudkan visi dan misinya.

infrastruktur
dan
lingkungan
kerja,
pemantauan dan pengukuran sumber daya
serta mengelola pengetahuan organisasi.
2. Kompetensi
3. Membangun kepedulian akan mutu

3. Peran, tanggung jawab dan wewenang

4. Komunikasi (internal dan eksternal)

•

Klausul 6. Perencanaan

5. Informasi terdokumentasi

1.

Tindakan ditujukan pada risiko dan peluang
Organisasi harus mengambil peluang yang
ada serta membuat identifikasi dan mitigasi
terhadap resiko yang akan di hadapi oleh
organisasi di masa yang akan datang.

2.

Sasaran mutu
Organisasi harus menetapkan sasaran
mutu pada tingkat dan fungsi yang
relevan. Sasaran mutu yang dibuat harus
konsisten dengan kebijakan mutu, terukur,
memperhitungkan persyaratan yang berlaku,
relevan terhadap kesesuaian produk
dan jasa untuk meningkatkan kepuasan
pelanggan, dipantau, , dikomunikasikan,
serta dimutakhirkan seperlunya.

3.

Perubahan perencanaan
Ketika Organisasi menentukan kebutuhan
perubahan sistem manajemen atau proses,
perubahan ini direncanakan, dilaksanakan,
dan kemudian diverifikasi untuk efektivitas
perubahan akan membahas pada Rapat
Tinjauan Manajemen. Dalam perubahan
ini organisasi harus mempertimbangkan
tujuan dari perubahan dan konsekuensinya,
ketentuan dari sistem manajemen mutu,
ketersediaan sumber daya serta alokasi atau
realokasi tanggung jawab dan wewenang.

•

Klausul 7. Dukungan
1. Sumber daya terdiri manusia (karyawan),
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•

Klausul 8. Operasi

1. Perencanaan dan pengendalian operasi
2. Persyaratan untuk produk dan jasa
3. Desain dan pengembangan produk
4. Pengendalian proses, produk dan jasa
yang disediakan eksternal
5. Produksi dan penyediaan jasa
6. Pelepasan produk dan layanan
7. Pengendalian produk dan proses tidak
sesuai
•

Klausul 9. Evaluasi Kinerja

1. Pemantauan, pengukuran, analisis dan
evaluasi kinerja
2.

Kepuasan pelanggan

3.

Audit internal

Organisasi harus melakukan audit internal pada
selang waktu terencana untuk menentukan apakah
sistem manajemen sesuai dengan persyaratan
kontrak dan peraturan, dengan persyaratan ISO
9001, dan persyaratan sistem manajemen. Audit
juga berusaha untuk memastikan bahwa sistem
manajemen telah diterapkan secara efektif dan
dipelihara.
4.

Tinjauan manajemen

Tinjauan Manajemen dilaksanakan, pada selang
waktu terencana, untuk memastikan kesesuaian,
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kecukupan dan efektivitas. Tinjauan mencakup
penilaian peluang perbaikan, dan kebutuhan untuk
perubahan pada sistem manajemen.
• Klausul 10. Peningkatan
1.

Ketidaksesuaian dan tindakan korektif

Organisasi harus mengambil tindakan korektif
untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian
untuk mencegah terulangnya kejadian dan
mengambil tindakan preventif untuk menghilangkan
penyebab ketidaksesuaian potensial untuk
pencegahan.
2.

Pada hari kedua dilanjutkan dengan pelatihan
internal audit mutu ISO 9001:2015 yang diikuti oleh
25 peserta yang terdiri dari 7 orang manajemen
representatif, 12 orang auditor dan 6 orang calon
auditor. Materi difokuskan pada audit internal yang
akan segera dilaksanakan di Stasiun Meteorologi
Klas I Soekarno-Hatta. Para peserta belajar
bagaimana cara menjadi auditor yang sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan ISO
9001:2015.

Perbaikan yang berkesinambungan

Organisasi menggunakan sistem manajemen
untuk meningkatkan proses, produk dan jasa.
Peningkatan tersebut bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan dan harapan pelanggan serta pihak lain
yang berkepentingan, sejauh mungkin.
Para peserta cukup aktif bertanya tentang materi
yang disampaikan sesuai dengan pengalaman
mereka alami sehari-hari saat bertugas. Materi hari
pertama telah selesaikan disampaikan dan di tutup
dengan sesi post-test yang harus diikuti peserta
melalui google form untuk mengukur keberhasilan
penyampaian materi.

Gambar Dokumentasi Pelatihan Audit Internal

Audit Internal merupakan proses sistematis,
independen, dan terdokumentasi untuk memperoleh
bukti audit dan mengevaluasinya secara objektif
untuk menentukan sejauh mana kriteria audit
terpenuhi. Bukti audit bisa berupa catatan, foto,
pernyataan fakta atau informasi lain yang relevan
dengan kriteria audit dan dapat diverifikasi. Selain
itu seorang auditor juga harus mengetahui 7 prinsip
audit yaitu :
1. Integritas
Seorang auditor harus memiliki kompetensi,
bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam
melakukan proses audit.
2. Objektivitas
Seorang auditor harus selalu bersikap netral
dalam menjalankan proses audit, penilaian dari
auditor harus bersifat objektif atau netral tanpa
dikaitkan dengan masalah pribadi.

Gambar Dokumentasi Pelatihan Audit Internal
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3. Profesionalisme

6. Penedekatan Berdasarkan Bukti

Seorang auditor harus memiliki pengetahuan
serta memiliki keterampilan sesuai dengan
bidangnya, harus berhati-hati dan menjaga
kepercayaan yang telah diberikan kepadanya dan
mampu menahan diri dari setiap perilaku yang
dapat merusak citra profesi auditor seperti kelalaian
dalam melakukan tugas.
4. Kerahasiaan
Seorang
auditor
harus
bisa
menjaga
kerahasiaan dengan menerapkan kebijaksanaan
dalam penggunaan dan pelindungan informasi
dalam pelaksanaan tugas mereka. Dilarang keras
memberitahukan informasi tanpa seizin dari klien
kecuali ada ketentuan hukum yang mengharuskan
auditor untuk mengungkapkan informasinya.
5. Independen
Seorang auditor harus mampu mempertahankan
sikap dasar ketidakberpihakan dan bebas dari
bias dan konflik kepentingan. Selain itu juga harus
menjaga keputusan yang objektif selama proses
audit untuk meyakinkan temuan dan keputusan
didasarkan pada bukti (evidence).

Seorang auditor harus memiliki metode rasional
untuk mencapai audit yang handal dan dapat
menghasilkan kesimpulan dalam proses audit
yang sistematis.
7. Pendekatan Berdasarkan Resiko
Seorang auditor harus mampu melakukan
pendekatan resiko secara substansial yang
mempengaruhi
perencanaan,
pelaksanaan,
dan pelaporan audit untuk memastikan bahwa
audit terfokus pada hal-hal signifikan dan untuk
mencapai tujuan program audit.
Selain penyampaian materi, peserta juga
berlatih menjadi auditor dengan contoh kasus yang
dialami saat berugas. Peserta sangat antusias
dalam sesi ini, pemateri juga mengarahkan peserta
bagaimana menjadi auditor yang baik, juga belajar
mengisi form temuan audit agar menjadi auditor
yang kompeten. Pelaksanaan pelatihan ditutup
secara resmi oleh koordinator Seksi Data dan
informasi sekaligus Ketua Komite Mutu, Wisnu
Karya Sanjaya, M.Si. [ai]

Gambar Dokumentasi Pelatihan Audit Internal
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PREDIKSI SIFAT HUJAN BULANAN
DI STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA
DENGAN MENGGUNAKAN METODE PROBABILITAS
PREDICTION OF MONTHLY RAINFALL CHARACTERISTIC
IN SOEKARNO-HATTA METEOROLOGICAL STATION USING
PROBABILITY METHOD
Finkan Danitasari 1,*
1)
Stasiun Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta, Bandar Udara Soekarno-Hatta
Gedung 611 (Tower) Tangerang, 15126
*
Email: finkandanitasari@gmail.com

ABSTRAK
Berbagai macam metode statistik yang dapat digunakan untuk memprediksi sifat hujan salah satunya
adalah metode probabilitas yang dapat memprediksi sifat hujan satu langkah kedepan. Penulisan ini
bertujuan untuk memperoleh hasil apakah metode probabilitas baik digunakan dalam memprediksi sifat
hujan di Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta. Penelitian ini menggunakan data curah hujan bulanan
periode Januari 1986 - Desember 2018 yang akan digunakan sebagai data dasar. Verifikasi menggunakan
data curah hujan bulanan periode Januari 2019 – Desember 2019. Metode verifikasi menggunakan
Tabel Kontingensi dengan membandingkan hasil prediksi dengan data observasi di Stasiun Meteorologi
Soekarno-Hatta. Metode probabilitas memiliki nilai akurasi yang baik dan dapat dijadikan salah satu
pertimbangan dalam memprediksi sifat hujan di Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta.
Kata kunci: Hujan, Probabilitas

ABSTRACT
There are many variety of statistical methods that can be used, for predicting the characteristic of rainfall,
one of which is the probability method that can predict the characteristic of rainfall one step forward. The
purpose of this research is to obtain results whether the probability method is good enough in predicting the
monthly rainfall characteristic at the Soekarno-Hatta Meteorological Station. This research uses monthly
rainfall data for the period January 1986 - December 2018 which will be used as a basic data. Verification
uses monthly rainfall data from January 2019 - Desember 2019. The verification method uses a Contingency
Table by comparing the prediction with observation data at the Seokarno-Hatta Meteorological Station.
The probability method has a good accuracy value and can be used as a consideration in predicting the
characteristic of rainfall at the Soekarno-Hatta Meteorological Station.
Keywords: Rain, Probabilitas
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1. Pendahuluan

berikut :

Iklim terutama curah hujan sangat berpengaruh
terhadap berbagai sektor [1] seperti pertanian,
kehutanan, perkebunan, pengairan, kelautan,
infrastruktur dan lain sebagainya. Beberapa
metode statistik dapat diaplikasikan untuk membuat
prakiraan curah hujan bulanan, diantaranya
dengan menggunakan metode probabilitas yang
dapat memprediksi sifat hujan satu langkah
kedepan. Probabilitas adalah proporsi suatu
kejadian diantara totalitas kemungkinan kejadian
yang mungkin terjadi [2].

1. Tentukan periode data curah hujan yang akan
digunakan ;
2. Tentukan nilai curah hujan rata – rata bulanan ;
3. Tentukan nilai batas (N, AN, BN) :
4. Buat grafik berdasarkan data curah hujan
bulanan dan nilai batas normal, nilai batas atas
normal, serta nilai batas bawah normal ;
5. Tentukan titik awal tahun kejadian berdasarkan
data curah hujan bulanan yang ada kejadian
(pada kajian ini untuk titik awal tahun kejadian
adalah tahun 1986).
6. Hitung frekuensi kejadian tahun berturut-turut ;
7. Hitung jumlah frekuensi kejadian tahun berturutturut ;
8. Hitung kejadian berturut-turut tahun terakhir ;
9. Hitung peluangnya terhadap frekuensi kejadian
yang ada ;
10. Hitung frekuensi kejadian pada tiap batasan
persen ;
11. Menentukan peluang kejadian untuk atas
normal, bawah normal, atau normal ;
12. Menentukan prediksi hasil perhitungan untuk
peluang sifat hujan bulanan pada tahun
berikutnya.

Dalam mengambil kesimpulan statistik dapat
dijelaskan probabilitas kesalahan yang mungkin
terjadi. Jika suatu peristiwa positif mengandung
nilai probabilitas maka besarnya akan mendekati
nilai maksimum dari keseluruhan data yang
digunakan.
Terkait dengan akurasi prediksi sifat hujan,
penulis membuat kajian hasil prediksi dari metode
prakiraan tersebut di Stasiun Meteorologi Soekarno
Hatta yang lokasinya berada pada 06° 07’ LS –
110° 39’ BT dengan ketinggian 8 meter diatas
permukaan laut.

2. Metode Penelitian
Saat ini telah dikembangkan berbagai macam
metode statistik yang dapat digunakan untuk
memprediksi sifat hujan, salah satunya yaitu metode
probabilitas. Langkah perhitungan menggunakan
metode probabilistik mencakup beberapa tahapan
[3] : (1) penentuan periode data curah hujan yang
akan digunakan, (2) penentuan nilai curah hujan
rata-rata bulanan, (3) penentuan nilai batas normal
(N), atas normal (AN), dan bawah normal (BN).
Untuk mengetahui distribusi persebaran curah
hujan dapat diketahui sifat hujannya. Menurut
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(BMKG) sifat hujan dibagi ke dalam 3 kategori [4],
yaitu: (1) Diatas Normal, dikatakan diatas normal
jika curah hujan lebih dari sama dengan 115 %
terhadap rata-ratanya, (2) Normal, dikatakan
normal jika curah hujan berada antara 85 % - 115%
terhadap rata-ratanya, dan (3) Dibawah Normal,
dikatakan dibawah normal jika curah hujan kurang
dari sama dengan 85% terhadap rata-ratanya.
Dalam pengolahan data metode probabilitas
menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel.
Adapun langkah-langkah perhitungan sebagai
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Metode verifikasi untuk sifat hujan yang digunakan
mengacu pada metode yang dipopulerkan oleh
Daniel S. Wilks yaitu Tabel Kontingensi [5]. Sebuah
tabel untuk memverifikasi prakiraan yang bersifat
deterministik, dapat dilihat pada tabel 1. BMKG
menggunakannya dalam memverifikasi prakiraan
sifat hujan yang kemudian dikembangkan untuk
mendapatkan nilai keakuratan yang lebih tinggi [4].
Tabel 1. Tabel Kontingensi [5]

Dari tabel kontingensi diatas diperoleh beberapa
perhitungan untuk menguji ketepatan prakiraan sifat
hujan, baik terhadap observasi maupun prakiraan
secara keseluruhan. Beberapa hasil perhitungan
tersebut dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

ISSN 2684-7299

33

A. Hit Score (HS) : jumlah dari kategori yang benar
diprakirakan.

BIAS > 1 : over forecasting ; BIAS < 1 : under
forecasting
1. Untuk kategori sifat hujan di atas normal =
(M)/(J)

HS = (A11 + A22 + A33) x 100% (1)
T

2. Untuk kategori sifat hujan normal = (N) / (K)

Interval skor = 0 sampai 1. Skor sempurna = 1
B. Post Agreement (PA) : jumlah prakiraan yang
benar diprakirakan dibagi dengan jumlah prakiraan
untuk setiap kategori .
1. Untuk kategori sifat hujan di atas normal =
A11 / M

3. Untuk kategori sifat hujan di bawah normal
=(O)/(L)
Interval skor = 0 sampai ∞.
Skor sempurna = 1

3. Hasil Dan Pembahasan

2. Untuk kategori sifat hujan normal = A22 / N
3. Untuk kategori sifat hujan di bawah normal
= A33 / O
Interval skor = 0 sampai 1. Skor sempurna = 1
C. False Alarm Ratio (FAR) : fraksi peristiwa
prakiraan yang gagal terjadi.
Nilai FAR terbaik FAR = 0 ; terburuk FAR = 1
1. Untuk kategori sifat hujan di atas normal =
( A21 + A31 ) / ( M )

Perhitungan menggunakan metode probabilitas
dengan input data curah hujan bulanan sehingga
menghasilkan nilai-nilai batas normal, nilai batas
atas normal, dan nilai batas bawah normal.
Hasil prediksi sifat hujan menggunakan metode
probabilitas yang memiliki kesamaan dengan sifat
hujan aktualnya terdapat 10 bulan.
Berikut contoh perhitungan prediksi sifat hujan
untuk tahun 2019 dengan metode probabilitas
pada Bulan Januari :
1. Tentukan periode data curah hujan yang akan
digunakan;

2. Untuk kategori sifat hujan normal =
( A12 + A32 ) / ( N )

2. Tentukan nilai curah hujan rata – rata bulanan;

3. Untuk kategori sifat hujan di bawah normal =
( A13 + A23 ) / ( O )
Interval skor = 0 sampai 1. Skor sempurna = 0
D. Probability of Detection (POD) : jumlah prakiraan
yang benar dibagi dengan jumlah data observasi
dalam setiap kategori. POD merupakan ukuran
dari kemampuan untuk memprakirakan setiap
kategori dengan benar. POD untuk tiga kategori
yang berbeda :

3. Tentukan nilai batas kategori sifat hujan (N, AN,
BN);
4. Buat grafik berdasarkan data curah hujan
bulanan dan nilai batas normal, nilai batas atas
normal, serta nilai batas bawah normal ;

1. Untuk kategori sifat hujan di atas normal =
( A11 / J )
2. Untuk kategori
( A22 / K )

sifat

hujan

normal

=

3. Untuk kategori sifat hujan di bawah normal
= ( A33 / L )
Interval skor = 0 sampai ∞. Skor sempurna = 1
E. BIAS : perbandingan prakiraan rata-rata dengan
pengamatan rata-rata.
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Gambar 1. Grafik perhitungan prediksi sifat hujan bulan Januari 2019
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5. Tentukan titik awal tahun kejadian berdasarkan
data curah hujan bulanan yang ada kejadian
(pada kajian ini untuk titik awal tahun kejadian
adalah tahun 1986) :

1 tahun = 9

Dilakukan hal sama untuk memprediksi sifat
hujan bulanan di bulan Februari – Desember 2019
dengan menggunakan perhitungan seperti Bulan
Januari diatas. Selanjutnya hasil prediksi akan
dibandingan dengan data sifat hujan observasi
(aktual) Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta setiap
bulannya seperti Tabel 2.

2 tahun = 5

Tabel 2. Hasil Perbandingan Sifat Hujan Observasi dengan Metode
Probabilitas

6. Hitung frekuensi kejadian tahun berturut-turut :

3 tahun = 3
4 tahun = 1
5 tahun = 0
7. Hitung jumlah frekuensi kejadian tahun berturutturut (9+4+3+1+0=18) :
8. Hitung kejadian berturut-turut tahun terakhir
(kejadian akhir berturt turut = 3) ;
9. Hitung peluangnya terhadap frekuensi kejadian
yang ada :
P (<=3) = 3/18 X 100 % = 16,67%
P (>3) = 100 % - 17,6 % = 83,33%
Ket : P = Peluang
10. Hitung frekuensi kejadian pada tiap batasan
persen :
= < 85% (BN) = 13
85 % - 100 % = 3
100 % - 115 % =5
= > 115% (AN) = 11
11. Menentukan peluang kejadian untuk atas
normal, bawah normal, atau normal :
a. BN : 13/16 X 83,33 % = 67,7%
b. AN : 11/16 X 16,67 % = 12,1%
c. N = 100 - (67,7+12,1) = 20,2%
12. Menentukan prediksi hasil perhitungan untuk
peluang sifat hujan bulanan pada tahun
berikutnya. Hasil perhitungan menunjukkkan
bahwa : Peluang sifat hujan untuk bulan Januari
2019 yang terbesar adalah di Bawah Normal.
Sifat hujan aktual Januari 2019 = Bawah
Normal (cocok)

Berdasarkan hasil perhitungan nilai HS, PA,
FAR, POD, dan BIAS dari ketiga metode dapat
dirangkum sebagai berikut :
1. HS: Nilai Hit Score sebesar 83,3% (jumlah
dari kategori yang benar diprakirakan).
2. Hasil nilai PA, FAR, POD, dan BIAS dapat
diliahat pada Tabel 3
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Tabel 3. Hasil Skor PA, FAR, POD, dan BIAS dari Metode
Probabilitas
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sifat

Skor BIAS dari kategori sifat hujan BN dari
memiliki kecenderungan overforecast.

4. Kesimpulan dan Saran
4.1. Kesimpulan
Berdasarkan nilai Hit Score menunjukkan
bahwa dalam menentukan sifat hujan bulanan
di Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta, metode
probabiltas memiliki nilai akurasi atau kesesuaian
sebesar 83,3 %. Selain itu dari hasil verifikasi
dengan menggunakan tabel kontingensi metode
probabilitas lebih sesuai digunakan untuk
memprediksi sifat hujan bulanan pada bulan-bulan
dengan kategori sifat hujan di bawah normal.

4.2. Saran
Metode probabilitas tidak dapat memprediksi
nilai curah hujan, sehingga metode ini tidak dapat
memprediksi kemungkinan besarnya curah hujan
akan berada jauh di atas normal atau jauh di bawah
normal. Namun karena memiliki tingkat akurasi
yang baik, metode ini dapat dijadikan pertimbangan
sebagai salah satu metode dalam memprediksi
sifat hujan di Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta.
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