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Buletin MetAero kembali hadir menyapa para
pembaca, dengan menyajikan ulasan tentang
rangkuman profil cuaca yang terjadi pada bulan
Agustus 2021 dan pembahasan prakiraan cuaca
pada bulan September 2021 dengan melihat
berbagai unsur yang mempengaruhinya. Dan ada
juga tentang penjabaran tentang proses quality
control data observasi permukaan di Stasiun
Meteorologi Soekarno-Hatta yang merupakan salah
satu cara untuk menjaga kualitas produk yang
dihasilkan, lebih lengkapnya baca di rubrik Aerocom.
Rubrik AeroNews memberikan informasi tentang
semaraknya kegiatan lomba dalam menyambut
kemerdekaan Republik Indonesia ke 76 yang
diikuti oleh Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta.
Tidak kalah menariknya dirubrik AeroSearch yang
membahas tentang kajian potensi hujan pada bulan
September, Oktober dan November. Dan untuk
menambah pengetahuan kita tentang teknologi ada
pembahasan tentang Raid di rubrik AeroTech.
Demikian cuplikan beberapa artikel yang kami
sajikan semoga informasi yang kami berikan dapat
bermanfaat bagi para pembaca sekalian.
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PROFIL CUACA BULAN AGUSTUS 2021 DAN
AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN SEPTEMBER

STASIUN METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA
rofil cuaca bulan Agustus dan
Aerodrome Climatological Summary
(ACS) kembali disajikan pada buletin
MetAero edisi 27. Pada profil cuaca
bulan Agustus akan dianalisis parameter cuaca
di Bandara Soekarno-Hatta yang terdiri dari
arah dan kecepatan angin, visibility, curah hujan,
temperatur udara, tekanan udara, dan kelembapan
udara. Analisis bertujuan mendapatkan gambaran
cuaca selama bulan Agustus, sedangkan ACS
dapat digunakan sebagai salah satu acuan
prakiraan kondisi cuaca bulan September.

P

PROFIL CUACA BULAN AGUSTUS 2021
1.

ARAH DAN KECEPATAN ANGIN

Daya. Hasil analisis memperlihatkan bahwa
angin masih dominan dari timuran seperti pada
bulan sebelumnya, berkaitan dengan aktifnya
monsoon
Australia. Kecepatan angin ratarata pada bulan ini bervariasi dari kecepatan
terendah hingga mencapai kecepatan maksimum
sebesar 25 knot pada tanggal 9 Agustus 2021.

2. VISIBILITY
Informasi profil visibility (jarak pandang) harian
bulan Agustus 2021 menunjukkan nilai yang
bervariasi di setiap waktunya. Profil visibility
harian menunjukkan nilai rata-rata visibility bulan
Agustus 2021 sebesar 6,5 km. Nilai visibility
minimum mencapai 1,5 km yang terjadi pada
tanggal 27 Agustus 2021 pukul 06.00 WIB.
Adapun nilai visibility maksimum mencapai
10 km. 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.

Gambar Profil Arah dan Kecepatan Angin Bulan Agustus 2021

Berdasarkan profil kecepatan angin bulan
Agustus 2021 di Bandara Soekarno-Hatta,
arah angin dominan berasal dari Selatan dan
bervariasi antara Timur Laut hingga Barat
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Gambar Grafik Visibility Harian Bulan Agustus 2021
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3. CURAH HUJAN
Profil curah hujan bulan Agustus 2021 di
Bandara Soekarno-Hatta menunjukkan penurunan
bila dibandingkan dengan jumlah curah hujan
bulan Juli 2021. Jumlah curah hujan pada bulan
Agustus 2021 tercatat mencapai 88 mm dengan
jumlah hari hujan sebanyak 9 hari. Curah hujan
harian tertinggi terjadi pada tanggal 9 Agustus
2021 dengan jumlah curah hujan tertakar 66,6 mm.

5. TEKANAN UDARA
Perubahan tekanan udara berbanding terbalik
dengan temperatur udara, dimana apabila terjadi
kenaikan tekanan udara maka disertai dengan
menurunnya temperatur udara. Tekanan udara
(QFE) pada bulan Agustus 2021 mengalami
kenaikan dibandingkan dengan bulan Juli 2021,
dengan rata-rata mencapai 1009,5 mb. Nilai
tekanan udara maksimum bulan ini mencapai
1013,2 mb yang terjadi pada tanggal 5 Agustus
2021. Kemudian, nilai tekanan udara minimum
tercatat pada bulan Agustus adalah 1004,8 mb
yang terjadi pada tanggal 28 Agustus 2021. Nilai
tekanan udara yang akurat sangat dibutuhkan
dalam
mendukung
kegiatan
penerbangan.

Gambar Grafik Jumlah Curah Hujan Harian Bulan Agustus 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
Agustus 2021 menunjukkan nilai rata-rata
temperatur
udara
sebesar
27,6°C.
Nilai
temperatur udara minimum pada bulan Agustus
2021 adalah 20,5°C yang terjadi pada tanggal
28 Agustus 2021, sedangkan nilai temperatur
udara maksimum pada bulan Agustus sebesar
33,6°C yang terjadi pada tanggal 1 Agustus 2021.

Gambar Grafik Temperatur Udara Harian Bulan Agustus 2021

4

ISSN 2684-7299

Gambar Grafik Tekanan Udara Harian Bulan Agustus 2021

6. KELEMBAPAN UDARA
Kelembapan udara rata-rata pada bulan
Agustus 2021 sebesar 76%. Nilai kelembapan
udara maksimum sebesar 97%, sedangkan
kelembapan udara minimum sebesar 45%
yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2021.

Gambar Grafik Kelembapan Udara Harian Bulan Agustus 2021
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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 enroute. 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 SoekarnoHatta yang terjadi pada bulan Agustus 2021.
Dari tabel kondisi cuaca menunjukkan keadaan
cuaca yang mendominasi adalah udara kabur/ haze
(HZ) dan hujan ringan (-RA), kejadian cuaca hujan
sedang disertai petir atau TSRA lebih sedikit terjadi
dibandingkan bulan sebelumnya. Jumlah hari hujan
pada bulan Agustus 2021 yaitu sebanyak 9 hari
hujan dengan jumlah curah hujan sebanyak 88 mm.

Tabel Kondisi Cuaca Bulan Agustus 2021

TGL

PAGI HARI
(06.00-11.00 WIB)
(23 – 04 UTC)

SIANG HARI
(12.00-17.00 WIB)
(05 – 10 UTC)

MALAM HARI
(18.00-23.00 WIB)
(11 – 16 UTC)

DINI HARI
(00.00-05.00 WIB)
(17 – 22 UTC)

RAIN
(mm)

1

LTNG

-

-

HZ

0

2

-

-

-

HZ

0

3

-

VCTS

HZ

HZ

0

4

HZ

-

-RA

HZ

0

5

TS

TSRA

HZ

HZ

6.3

6

HZ

TSRA

-RA

HZ

10.3

7

-

-

-

HZ

0

8

-

-

-

HZ

0.1

9

HZ

LTNG

HZ

HZ

0

10

HZ

TSRA

-RA

BR

4.0

11

HZ

VCTS

HZ

HZ

0

12

HZ

-

LTNG

RA

2.6

13

HZ

-RA

VCTS

HZ

2.0

14

HZ

VCRA

HZ

TSRA

0

15

HZ

HZ

HZ

HZ

0

16

HZ

-

HZ

HZ

0

17

HZ

-

LTNG

HZ

0

18

HZ

TS

HZ

HZ

0

19

HZ

-

HZ

HZ

0

20

HZ

-

HZ

HZ

0

21

HZ

TSRA

HZ

HZ

0
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22

HZ

-

-

HZ

0

23

HZ

-

-

HZ

0

24

-

-

HZ

HZ

0

25

HZ

-

HZ

HZ

0

26

HZ

TS

TSRA

TS

2.5

27

-RA

VCTS

-RA

HZ

3.8

28

VCTS

-

HZ

HZ

0

29

HZ

-

HZ

HZ

0

30

HZ

HZ

TSRA

HZ

2.0

AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY BULAN
SEPTEMBER
1. ARAH DAN KECEPATAN ANGIN
Berikut disajikan Aerodrome Climatological
Summary (ACS) arah dan kecepatan angin
bulan September selama 10 tahun (2011 –
2020). Data ACS ini dapat dijadikan sebagai
acuan untuk kegiatan take-off and landing
selama bulan September 2021. Gambar ACS
arah dan kecepatan angin bulan September
memperlihatkan angin dominan bertiup dari arah
Selatan dan Timur Laut dengan kecepatan
bervariasi dari calm hingga lebih dari 20 knots.

perlu diwaspadai peluang terjadinya angin
kencang selama bulan September yang dapat
membahayakan take-off dan landing. Angin dari
arah timuran bertiup kencang pada siang dan
sore hari, untuk itu perlu waspada tailwind pada
pendaratan melalui runway 25, baik 25R maupun
25L pada siang hingga sore hari. Berikut adalah
gambar ACS bulan September selama 10 tahun.

2. VISIBILITY
Visibility merupakan jarak pandang mendatar
yang menggambarkan kondisi kejernihan udara di
permukaan. Visibility menjadi salah satu komponen
penting dalam kegiatan take-off dan landing.
Aerodrome Climatological Summary (ACS)
visibility pada bulan September selama 10 tahun
terakhir (2011 – 2020) ditunjukkan dengan kondisi
visibility dominan berada pada kisaran 5000-8000
meter dengan rata-rata persentase sebesar 46,7%.
Adapun visibility di bawah 3000 meter terjadi
sebanyak 0,2%.

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

Meningkatnya variasi angin timuran diikuti
peningkatan kecepatan angin dari arah timuran
menandakan pada bulan September Monsun
Australia aktif. Berdasarkan kondisi tersebut
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Gambar ACS Visibility Bulan September Tahun 2011-2020
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3. TEMPERATUR UDARA
Aerodrome Climatological Summary (ACS)
temperatur udara disajikan untuk memberi
gambaran kondisi umum temperatur udara bulan
September 2021 selama 10 tahun terakhir di
Bandara Soekarno-Hatta. Temperatur udara
pada bulan September didominasi pada kisaran
nilai 25°C hingga 30°C yang mencapai ratarata persentase sebesar 51,8%. Untuk rata-rata
persentase temperatur udara kisaran 30°C hingga
35°C sebesar 29,6% dengan persentase kejadian
tertinggi sebesar 97,3% pada pukul 07 UTC. Posisi
matahari berdasarkan gerak semu saat bulan
September berada di Utara khatulistiwa, hal ini

Vol 4 No 8 2021

tentunya berpengaruh terhadap kondisi temperatur
udara di Bandara Soekarno-Hatta. Berikut ACS
temperatur udara bulan September periode 10
tahun terakhir. [eria, aldo]

Gambar ACS Temperatur Udara Bulan September Tahun 2011-2020
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PRAKIRAAN CUACA BULAN SEPTEMBER 2021

K

ira-kira bulan September masih sering
hujan gak ya?”, pasti banyak dari
kita yang penasaran. Bulan Agustus
sudah berlalu, apakah hujan juga akan
berlalu atau akan semakin sering intensitasnya?
Yuk, kita cari tahu jawabannya. Sebelumnya, perlu
diketahui bahwa wilayah Indonesia sebagian besar
terdiri dari lautan, sehingga kondisi cuacanya
sangat dipengaruhi oleh interaksi antara atmosfer
dan laut. Sesuai dengan paparan tanggal 30
Agustus 2021, Ibu Dwikorita Karnawati, Kepala
BMKG, menyebutkan bahwa berdasarkan luas
Zona Musim (ZOM), awal musim hujan 2021/2022
di sebagian besar wilayah Indonesia yakni seluas
850.401,1 km2 diprakirakan terjadi lebih awal pada
bulan September hingga November 2021 (Gambar
Prakiraan Awal Musim Hujan 2021/2022 342 Zona
Musim di Indonesia).

maka diperlukan analisis kondisi faktor global
sebagai berikut.

Untuk mengetahui prakiraan cuaca bulan
September 2021 yang termasuk prakiraan musim,

IOD memiliki 3 fase yaitu bernilai negatif,
positif dan bernilai netral. IOD bernilai negatif

Vol 4 No 8 2021

Indian Ocean Dipole
Indian Ocean Dipole atau Dipole Mode
merupakan fenomena interaksi atmosfer dan laut di
wilayah Samudra Hindia yang dapat digunakan
untuk mendeteksi gejala akan memanasnya suhu
muka laut dari kondisi normalnya di sepanjang
Ekuator Samudra Hindia khususnya di sebelah
selatan India yang diikuti dengan menurunnya suhu
muka laut di perairan Indonesia di wilayah pantai
barat Sumatra. Fenomena ini dapat diketahui
dengan menghitung perbedaan anomali suhu
permukaan laut Samudra Hindia tropis bagian barat
(50°E-70°E, 10°S-10°N) dengan Samudra Hindia
tropis bagian Timur (90°E-120°E, 10°S-ekuator).

ISSN 2684-7299
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menunjukkan adanya aliran massa udara dari
wilayah Samudra Hindia bagian Barat ke wilayah
Samudra Hindia bagian Timur yang lebih hangat,
sehingga ikut berkontribusi dalam pembentukan
awan dan bertambahnya intensitas curah hujan di
wilayah Indonesia. IOD bernilai positif menunjukkan
adanya aliran massa udara dari Samudra Hindia
bagian Timur ke wilayah Samudra Hindia Bagian
Barat yang lebih hangat. Hal ini menyebabkan
berkurangnya pembentukan awan dan menurunnya
intensitas curah hujan di wilayah Indonesia. Pada
saat IOD bernilai netral maka aliran massa udara
dari Samudra Pasifik akan melewati pulau-pulau
di Indonesia dan menghasilkan kondisi lautan
di Australia Bagian Barat menjadi tetap hangat
sehingga massa udara yang naik di atas wilayah
ini membentuk awan-awan hujan di bagian Barat
cekungan Samudra Hindia serta menghasilkan
aktifitas Angin Baratan di sepanjang garis
Khatulistiwa.
Berdasarkan
Model
Internasional
NWP
(Numerical Weather Prediction), pada bulan
September 2021 perhitungan prakiraan nilai IOD
menunjukkan nilai negatif, kecuali Model BoM
yang berada di fase netral (Gambar Nilai Prakiraan
IOD untuk Bulan September 2021). Nilai ini
menunjukkan bahwa pada Bulan September 2021
adanya kontribusi yang cukup signifikan terhadap
pembentukan awan-awan konvektif di sekitar
wilayah Indonesia.

Fenomena El Nino dan La Nina
El Nino dan La Nina merupakan suatu
fenomena penyimpangan iklim global yang terjadi
di permukaan air laut Pasifik bagian Timur dan
Tengah. El Nino terjadi ketika suhu di permukaan
air laut Pasifik bagian Timur dan Tengah lebih
hangat dari rata-ratanya, sehingga mengakibatkan
berkurangnya curah hujan di wilayah Indonesia.
Sedangkan La Nina terjadi ketika suhu permukaan
laut Pasifik bagian Timur dan Tengah lebih dingin
dari rata-ratanya. Fenomena La Nina pada
umumnya bersesuaian dengan menguatnya angin
pasat Timur yang bertiup di sepanjang Samudra
Pasifik sehingga meningkatnya massa air hangat
yang menuju Pasifik Barat dan berdampak pada
peningkatan curah hujan di Indonesia.

Gambar Nilai Prakiraan Indeks NINO 3.4 untuk Bulan September
2021
Sumber : http://www.bom.gov.au

Pada gambar diatas dapat dilihat hasil dari
perhitungan prakiraan Model Internasional NWP
(Numerical Weather Prediction) yang menunjukkan
bahwa Indeks NINO 3.4 untuk bulan September
berada pada fase netral (Gambar Nilai Prakiraan
Indeks NINO 3.4 untuk Bulan September 2021).

Gambar 2. Nilai Prakiraan IOD untuk Bulan September 2021
Sumber : http://www.bom.gov.au
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ISSN 2684-7299

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

Vol 4 No 8 2021

mengindikasikan terjadinya El Nino, sedangkan
nilai SOI > +7 mengindikasikan terjadinya La Nina.
Pergerakan nilai SOI 30 hari terakhir memasuki
bulan September 2021 menunjukkan nilai +3.5
yang berarti sedang berada di fase Netral (Gambar
Nilai SOI 30 hari terakhir).

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

Anomali suhu muka laut bernilai positif
menunjukkan bahwa suhu muka laut bernilai
lebih tinggi dari rata - ratanya yang mendukung
terjadinya peningkatan pertumbuhan awan
dan meningkatnya intensitas curah hujan di
wilayah tersebut. Sedangkan jika bernilai negatif
menunjukkan bahwa suhu muka laut bernilai lebih
rendah dari rata - ratanya yang mengakibatkan
terjadinya penurunan pertumbuhan awan dan
menurunnya intensitas curah hujan di wilayah
tersebut. Pada Gambar Prakiraan anomali Suhu
Muka Laut Bulan September 2021 menunjukkan
bahwa prakiraan anomali suhu muka laut bulan
September 2021 bernilai positif di seluruh wilayah
Indonesia. Di wilayah perairan Pulau Jawa anomali
suhu muka lautnya bernilai antara +0.8°C s/d
+3.0°C yang akan mendukung peningkatan uap air
di wilayah Indonesia (gambar Prakiraan anomali
Suhu Muka Laut Bulan September 2021).

Gambar Prakiraan anomali Suhu Muka Laut Bulan September 2021
Sumber : http://www.bom.gov.au
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Fenomena MJO

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

MJO (Madden Julian Oscillation) merupakan
gangguan cuaca di wilayah tropis yang bergerak ke
arah Timur dalam jangka waktu 30 – 60 hari. MJO
terdiri dari delapan (8) fase yang dapat diketahui
dengan melihat diagram fase monitoring MJO.
Pada tiap fase MJO memiliki dampak pada wilayah
yang berbeda. MJO memberikan dampak di wilayah
Indonesia apabila nilai indeks MJO berada pada
fase 3,4,5 dan dinyatakan lemah apabila berada
dalam lingkaran. Berdasarkan Diagram Fase MJO
(Gambar Diagram Fase MJO), posisi MJO pada
tanggal 29 Agustus 2021 berada pada kuadran 2.
Keadaan ini menunjukkan fenomena MJO bersifat
lemah atau tidak aktif dalam mempengaruhi
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pembentukan awan-awan konvektif di wilayah
Indonesia.

Kondisi OLR
OLR (Outgoing Longwave Radiation) dapat
digunakan untuk mendeteksi adanya tutupan
awan berdasarkan radiasi gelombang panjang
yang dipancarkan dari bumi kembali ke angkasa.
Semakin tinggi nilai indeks OLR mengindikasikan
semakin sedikitnya tutupan awan pada daerah
tersebut dan sebaliknya semakin rendah nilai indeks
OLR mengindikasikan semakin banyaknya tutupan
awan pada daerah tersebut. Pada gambar OLR

Vol 4 No 8 2021

Total dan Anomali OLR dibawah ini, terlihat bahwa
nilai indeks OLR pada awal Bulan September 2021
di sekitar Pulau Jawa bagian Barat berkisar antara
180 W/m2 hingga 220 W/m2 (Gambar OLR Total dan
Anomali OLR). Hal ini menandakan masih cukup
banyak tutupan awan di wilayah tersebut, termasuk
Bandara Soekarno-Hatta.

wilayah tersebut.

Kesimpulan
Secara klimatologis, pada Bulan September
2021 sebagian besar wilayah Indonesia berada
pada musim peralihan dari musim kemarau ke
musim hujan termasuk di kawasan Bandara
Soekarno-Hatta. Hal ini sesuai dengan hasil press
release BMKG dimana prakiraan awal musim hujan
untuk pulau Jawa diprakirakan terjadi mulai awal
bulan September hingga November 2021, sesuai
dengan analisis beberapa faktor global diantaranya
:
a. Parameter IOD bernilai negatif pada 5 model
cuaca (NWP). Hal ini mengidentifikasikan
adanya kontribusi dalam pembentukan awan
dan bertambahnya intensitas curah hujan;
b. Parameter indeks Nino 3.4 menyatakan bahwa
pada bulan September 2021 diprakirakan
masih pada fase netral;

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

Pada citra anomali OLR di wilayah Indonesia,
khususnya pulau Jawa terlihat berwarna ungu
yang menunjukkan nilai negatif (Gambar OLR Total
dan Anomali OLR). Hal ini mengidentifikasikan
radiasi balik yang diterima atmosfer dari bumi
bernilai lebih kecil dari rata - rata karena adanya
halangan di atmosfer yang diasumsikan dengan
banyaknya awan akibat sistem konvektif menguat.
Sebaliknya, warna cokelat pada citra anomali OLR
menunjukkan nilai positif yang mengidentifikasikan
radiasi balik yang diterima atmosfer dari bumi
bernilai lebih besar dari rata - ratanya karena tidak
ada atau sedikitnya jumlah awan di atmosfer.
Berdasarkan Gambar OLR Total dan Anomali
OLR, wilayah Pulau Jawa bagian Barat memiliki
nilai anomali OLR negatif yang mengindikasikan
banyaknya tutupan awan akibat sistem konvektif di
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c. Parameter indeks SOI menunjukkan bahwa
pada bulan September 2021 diprakirakan
masih pada fase netral;
d. Anomali suhu muka laut yang hangat
mendukung dalam peningkatan uap air di
wilayah Indonesia;
e. Fase MJO berada pada kuadran 2 yang
berarti tidak memberi dampak pada wilayah
Indonesia; serta
f.

Nilai total OLR yang cukup rendah dan anomali
OLR yang negatif menunjukkan bahwa tutupan
awan yang terdapat di wilayah Pulau Jawa
termasuk Bandara Soekarno-Hatta masih
cukup banyak.

Berdasarkan hasil analisis diatas, diprakirakan
pada bulan September 2021 akan mulai terjadi
hujan dengan intensitas sedang hingga lebat
disertai angin kencang di wilayah Bandara
Soekarno-Hatta dan sekitarnya.[tia]
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KENDALI MUTU DATA OBSERVASI
PERMUKAAN DI STASIUN
METEOROLOGI SOEKARNO-HATTA

S

tasiun Meteorologi Soekarno-Hatta
selain sebagai stasiun meteorologi
penerbangan juga melaksanakan
tugas pokok dan fungsi sebagai
stasiun meteorologi synoptic. Salah satunya
adalah melaksanakan pengamatan meteorologi
permukaan. Data hasil pengamatan meteorologi
permukaan disebut sebagai data synop. Adapun
parameter cuaca permukaan yang diamati adalah
sebagai berikut : arah dan kecepatan angin
permukaan, jarak pandang mendatar, kondisi cuaca
terkini dan cuaca periode sebelumnya, temperatur
udara, kelembapan udara, tekanan udara, jumlah
awan beserta jenis dan ketinggiannya, curah hujan,
penguapan, radiasi matahari, lama penyinaran
matahari, dan kondisi permukaan tanah.
Pengamatan
meteorologi
permukaan
dilaksanakan secara serempak diseluruh dunia
pada jam yang sudah ditetapkan berdasarkan
standar waktu internasional. Data synop dalam
bentuk sandi wajib di pertukarkan secara global
melalui jejaring komunikasi yang diatur oleh
Badan Meteorologi Dunia yaitu WMO (World
Meteorological Organization). Anggota WMO juga
telah sepakat untuk membentuk Global Basic
Observing Network (GBON). GBON menetapkan
kewajiban dan persyaratan yang jelas bagi semua
anggota WMO untuk memperoleh dan secara
internasional bertukar data pengamatan berbasis
permukaan yang paling penting pada tingkat
resolusi spasial dan interval waktu minimum. Data
synop merupakan data aktual yang didapatkan dari
observasi meteorologi permukaan. Dari data aktual
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ini setelah dipertukarkan secara internasional akan
menjadi bahan dasar untuk pemodelan secara
numerik prakiraan cuaca global.
Karena digunakan untuk keperluan global maka
data synop haruslah valid dan format pelaporannya
tidak boleh menyimpang dari ketentuan/
regulasi yang telah di atur baik secara nasional
ataupun internasional. Salah satu kegiatan untuk
mendapatkan data yang valid adalah dengan
menerapkan sistem kendali mutu terhadap data
synop. Pengertian kendali mutu mengacu kepada
batasan yang pernah dikeluarkan oleh Puslitbang
BMKG adalah sebagai berikut “Kendali mutu
(quality control) data diartikan sebagai pengecekan
data untuk meyakinkan bahwa data yang tersimpan
sebagai database merupakan nilai yang paling
benar mewakili suatu variabel di tempat pengukuran
pada suatu saat atau periode tertentu”.
Quality Control Data Synop di Stasiun Meteorologi
Soekarno-Hatta
Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan
oleh Pusat Meteorologi Penerbangan BMKG pada
periode Januari sampai dengan Juni 2021 untuk
data synop dari Stasiun Meteorologi SoekarnoHatta diperoleh hasil NIHIL kesalahan kecuali
untuk dibulan Februari dan Maret yang hanya
terdapat dua kesalahan.
Pusat Meteorologi Penerbangan BMKG
mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang sering
ditemukan dalam pelaporan data synop dari seluruh
stasiun meteorologi synoptic di Indonesia, antara
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lain : sandi yang tidak dilaporkan, kesalahan sandi
pada parameter kondisi cuaca dan curah hujan,
sandi dilaporkan berulang, kesalahan pengetikan,
dan kesalahan revisi sandi yang dikirim.
Metode quality control yang dilakukan di Stasiun
Meteorologi Soekarno-Hatta dilakukan melalui dua
pendekatan, yaitu : Quality Control Manusia dan
Quality Control Sistem. Gambaran Flowchartnya
sebagai berikut :

•

Teknis Pelaksanaan :

•

Dinas Observasi setiap shift diisi dua orang
yang salah satunya menjalankan fungsi validasi
dan koreksi terhadap data hasil pengamatan
setiap jamnya.

•

Monitoring dan evaluasi data hasil pengamatan
yang telah di input pada aplikasi data entry
(Obstool & Megaentry) oleh Kepala Kelompok.

•

Review hasil pengamatan kepada masingmasing personil Observasi.

II. Quality Control Sistem, dilakukan dengan cara
memanfaatkan platform digital:
•

Aplikasi data entry Obstool

•

BMKGSoft.

Aplikasi Obstool

Gambar Flowchart Quality Control di Stasiun Meteorologi SoekarnoHatta

Merupakan
aplikasi
data
entry
yang
dikembangkan secara mandiri oleh Bpk. Hery
Wurianto dan Bpk R. Willem T pada tahun 2000.
Keduanya merupakan senior forecaster dan senior
observer di Stasiun Meteorologi Soekarno-Hatta
pada saat itu.

I.

Quality Control Manusia, dilakukan dengan cara :

•

Pembinaan langsung oleh Koordinator Bidang
Observasi dan Kepala Kelompok Observasi
kepada petugas operasional pengamatan
(Observer).

•

Medianya melalui pertemuan rutin operasional.

Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman
Visual Basic, dimana lembar kerjanya berbentuk
seperti Form Me. 48 yang merupakan form baku
pengisian data synop. Mulai digunakan sejak
2001 sampai dengan saat ini. Fitur yang dimiliki
antara lain : user friendly, terdapat alert system
untuk unsur-unsur cuaca yang di input, melakukan
penyandian secara otomatis : sandi synop Me.45 &
Me.48 , WXREV, sandi climat, dan ACS.

•

Tujuannya yaitu untuk menyamakan persepsi,
interpretasi,
pandangan,
pemahaman
dan pengertian terhadap Tata cara Tetap
Pelaksanaan Observasi Synoptik yang ada di
dalam Perka KBMG No. SK.38/KT.104/BMG2006

Sandi synop yang ditampilkan pada aplikasi
ini sudah dirancang untuk mengikuti ketentuan
penyandian yang dipersyaratkan baik secara
nasional maupun internasional sehingga dapat
mengantisipasi terhadap kesalahan penyandian
jika dilakukan secara manual oleh observer.
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Gambar Lembar Kerja Aplikasi Obstool

Aplikasi BMKGSoft
Aplikasi data entry yang dikembangkan secara
kelembagaan oleh Pusat Database BMKG.
Lembar kerjanya berbentuk seperti Form Me. 48.
Mulai diperkenalkan dan digunakan sejak 2015
sampai dengan saat ini. Fitur yang dimiliki antara
lain : user friendly, Web base, terdapat alert
system untuk unsur-unsur cuaca yang di input,
dapat menentukan ambang batas untuk tiap-tiap
unsur, penyandian secara otomatis : sandi synop
Me.45 & Me.48 , METAR, WXREV, dan form-form
klimat lainnya. Aplikasi ini juga dapat mengirim
data secara langsung ke jaringan pengiriman data
BMKG yaitu CMSS.
Berikut ini tampilan dari aplikasi BMKGSoft :
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Gambar Setting Default Ambang Batas dari Setiap Unsur Cuaca
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Gambar Lembar Kerja Form Me.48

Dengan aplikasi BMKGSoft dapat dipastikan
data synop yang sudah diinput dapat disandi secara
otomatis dan bisa langsung terkirim ke CMSS.
Quality Control yang baik tentunya merupakan
suatu rangkaian proses yang saling mempunyai
keterkaitan dan tidak berdiri sendiri serta
berkelanjutan. Dimulai dari pengisian data
dengan ketelitian yang tinggi dan melalui tahapan
yang berjenjang, lalu melakukan backup data
dalam beberapa media penyimpanan dan selalu
beradaptasi dengan perkembangan di bidang entry
data atau database. [heri an]

Gambar Setting untuk Pengiriman Data Secara Otomatis ke CMSS
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R E D U N D A N T A R R AY O F
INDEPENDENT DISKS
( RAID)

D

i era serba komputerisasi saat ini
tentunya tidak bisa terpisahkan
dengan penyimpanan data pada
berbagai media penyimpanan baik
berupa hard disk, SSD maupun lainnya. Semakin
canggih perangkat komputer tentunya akan disertai
dengan berbagai fitur-fitur unggulan yang dapat
memberikan keuntungan lebih bagi penggunanya.
Dalam sektor penyimpanan data kita mengenal
istilah teknologi RAID. Pada mainboard generasi
sekarang, banyak sekali yang sudah dilengkapi
dengan fitur RAID, terutama pada mainboard hiend. Bagi orang awam mungkin kurang familiar
dengan istilah RAID yang ada dalam bidang
komputer ini.
Bisa dikatakan sebagai teknologi penyimpanan
data komputer, RAID sangat berguna dalam
mengimplementasikan toleransi kesalahan pada
hard disk dengan menggunakan redudansi
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(duplikasi) data, baik itu dengan menggunakan
perangkat lunak, maupun perangkat keras RAID
yang terpisah. Kata “RAID” juga memiliki beberapa
kepanjangan arti, diantaranya Redundant Array
of
Inexpensive
Disks,
Redundant
Array
of Independent Drives, dan juga Redundant Array
of Inexpensive Drives. Teknologi ini membagi
atau mereplikasi data ke dalam beberapa hard
disk secara terpisah. RAID didesain untuk
meningkatkan
keandalan
data
dan/atau
meningkatkan kinerja I/O (input-output) dari hard
disk.
RAID adalah organisasi disk memory yang
dapat mengatasi sejumlah disk dengan sistem
akses secara parallel dan ditambahkan redundansi
untuk memberikan peningkatan reliabilitas. Kerja
parallel ini memberikan hasil resultan kelajuan disk
yang akan lebih cepat.
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Penggunaan istilah RAID pertama kali
diperkenalkan oleh David A. Patterson, Garth
A. Gibson dan Randy Katz dari University of
California, Berkeley, Amerika Serikat pada tahun
1987. Tetapi walaupun mereka yang menggunakan
istilah RAID pertama kali, tetapi hak paten RAID
sejatinya dimiliki oleh Norman Ken Ouchi dari IBM,
pada tahun 1978.
RAID memiliki tiga karakteristik umum:
1. Data di distribusikan pada drive fisik array
2. RAID merupakan sekumpulan disk drive
yang diklaim sebagai sistem tunggal pada
disk
3. Kapasitas redundant disk dipakai untuk
menyimpan informasi paritas, yang sudah
menjamin recoverability data pada saat
terjadi kegagalan disk atau terjadi suatu
masalah.
Jadi, RAID adalah suatu jawaban dari masalah
kesenjangan kelajuan disk memory dengan
CPU. Caranya menggantikan disk yang memiliki
kapasitas besar dengan beberapa disk yang
memiliki kapasitas kecil dan juga mendistribusikan
data di disk tersebut.
Prinsip
dasar
RAID
ada
dua,
yaitu mirroring dan stripping. Berikut adalah
penjelasannya:
a.

Mirroring

Sesuai dengan namanya yang berarti
‘mencerminkan’, prinsip mirroring akan melakukan
penyalinan data di hard disk lain dengan isi yang
sama persis secara realtime. Tujuan dari prinsip ini
adalah untuk keamanan data itu sendiri. Namun
kelemahannya akan memakan kapasitas hard disk.
Contohnya saja bila Anda memiliki 3 x hard disk
berukuran 20 GB yang di-mirroring, maka artinya
Anda memiliki total 20 GB data dan 20 GB data
mirror sehingga totalnya menjadi 40 GB.

Vol 4 No 8 2021

b.

Stripping

Prinsip stripping adalah membagi kinerja antara
dua atau lebih hard disk untuk mengolah sebuah
data di saat yang sama. Contohnya saja saat Anda
menyimpan data sebesar 2 GB di 2 hard disk yang
di-stripping, maka masing-masing hard disk akan
menyimpan data sebesar 1 GB. Prinsip ini juga
berlaku pada saat loading data di mana dua hard
disk akan bekerja bersama-sama untuk membaca
data, sehingga prosesnya pun jadi lebih cepat.
Sayangnya prinsip stripping memiliki kekurangan,
yaitu bila salah satu array hard disk macet, maka
sebagian data yang disimpan di hard disk lain jadi
ikut tidak bisa terbaca.

Level-level RAID
RAID bisa dibagi menjadi beberapa level
yang berlainan, level level tersebut ialah level
0, level 1, level 2, level 3, level 4, level, 5, level
6. Selain itu level RAID juga dimungkinkan
untuk melakukan kombinasi antar level. Seperti
level 10 yang merupakan kombinasi level 1+0;
level 50 kombinasi level 5+0 dan juga level 60
yang merupakan kombinasi 6+0. Di setiap level
mempunyai kekurangan dan juga kelebihan. salah
satu diantaranya ialah:

1. RAID 0
Juga dikenal dengan mode stripping.
Membutuhkan minimal 2 hard disk. Sistemnya
adalah menggabungkan kapasitas dari beberapa
hard disk. Sehingga secara logika hanya “terlihat”
sebuah hard disk dengan kapasitas yang besar
(jumlah kapasitas keseluruhan hard disk).
Pada awalnya, RAID 0 digunakan untuk
membentuk sebuah partisi yang sangat besar dari
beberapa hard disk dengan biaya yang efisien.
Data yang ditulis pada beberapa hard disk tersebut
terbagi-bagi menjadi fragmen-fragmen yang
disebar di seluruh hard disk. Sehingga, jika salah
satu hard disk mengalami kerusakan fisik, maka
data tidak dapat dibaca sama sekali.
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RAID 0 menawarkan kinerja terbaik dari level
RAID yang ada. Data bisa diakses lebih cepat
dengan RAID 0, karena saat komputer membaca
sebuah fragmen di satu hard disk, komputer juga
dapat membaca fragmen lain di hard disk lainnya.

2. RAID 1

Contoh:Sebuah server memiliki 2 unit hard
disk yang berkapasitas masing-masing 80GB dan
dikonfigurasi RAID 1. Setelah beberapa tahun,
salah satu hard disknya mengalami kerusakan fisik.
Namun data pada hard disk lainnya masih dapat
dibaca, sehingga data masih dapat diselamatkan
selama bukan semua hard disk yang mengalami
kerusakan fisik secara bersamaan.

3. RAID 2

Gambar RAID 0

Biasa disebut dengan modus mirroring.
Membutuhkan minimal 2 hard disk. Sistemnya

RAID 2, juga menggunakan sistem stripping.
Namun ditambahkan tiga hard disk lagi untuk parity
Hamming, sehingga data menjadi lebih reliable.
Karena itu, jumlah hard disk yang dibutuhkan
adalah minimal 5 (n+3, n > 1). Ketiga hard disk
terakhir digunakan untuk menyimpan Hamming
code (merupakan sistem yang dikembangkan dari
error correction code yang mengunakan parity bit)
dari hasil perhitungan tiap bit-bit yang ada di hard
disk lainnya.
Contoh:Kita memiliki 5 hard disk (sebut saja hard
disk A,B,C, D, dan E) dengan ukuran yang sama,
masing-masing 40GB. Jika kita mengkonfigurasi
keempat hard disk tersebut dengan RAID 2, maka
kapasitas yang didapat adalah: 2 x 40GB = 80GB
(dari hard disk A dan B). Sedangkan hard disk
C, D, dan E tidak digunakan untuk penyimpanan
data, melainkan hanya untuk menyimpan informasi
parity Hamming dari dua hard disk lainnya: A, dan
B. Ketika terjadi kerusakan fisik pada salah satu
hard disk utama (A atau B), maka data tetap dapat
dibaca dengan memperhitungkan parity kode
Hamming yang ada di hard disk C, D, dan E.

Gambar RAID 1

adalah menyalin isi sebuah hard disk ke hard disk
lain dengan tujuan: jika salah satu hard disk rusak
secara fisik, maka data tetap dapat diakses dari hard
disk lainnya. Oleh karena itu, RAID 1 menawarkan
perlindungan data sebagai keunggulannya.
Gambar RAID 2
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4. RAID 3
RAID 3, juga menggunakan sistem stripping,
yangmana menggunakan hard disk tambahan
untuk reliability, namun hanya ditambahkan sebuah
hard disk lagi untuk parity. Karena itu, jumlah hard
disk yang dibutuhkan adalah minimal 3 (n+1 ; n >
1). Hard disk terakhir digunakan untuk menyimpan
parity dari hasil perhitungan tiap bit yang ada di
hard disk lainnya.

Gambar RAID 4

6. RAID 5

Gambar RAID 3

Contoh:Kita memiliki 4 hard disk (sebut saja
hard disk A,B,C, dan D) dengan ukuran yang sama,
masing-masing 40GB. Jika kita mengkonfigurasi
keempat hard disk tersebut dengan RAID 3,
maka kapasitas yang didapat adalah: 3 x 40GB =
120GB. Sedangkan hard disk D tidak digunakan
untuk penyimpanan data, melainkan hanya untuk
menyimpan informasi parity dari ketiga hard disk
lainnya: A, B, dan C. Ketika terjadi kerusakan fisik
pada salah satu hard disk utama (A, B, atau C), maka
data tetap dapat dibaca dengan memperhitungkan
parity yang ada di hard disk D. Namun, jika hard
disk D yang mengalami kerusakan, maka data
tetap dapat dibaca dari ketiga hard disk lainnya.

5. RAID 4
Sama dengan sistem RAID 3, namun
menggunakan parity dari tiap block hard disk,
bukan bit. Kebutuhan hard disk minimalnya juga
sama, 3 (n+1 ; n >1).
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RAID 5 pada dasarnya sama dengan RAID
4, namun dengan parity yang terdistribusi.
Yakni, tidak menggunakan hard disk khusus
untuk menyimpan parity-nya, tetapi disebar
ke seluruh hard disk. Kebutuhan hard disk
minimalnya juga sama, 3 (n+1 ; n >1).
Hal ini dilakukan untuk mempercepat akses dan
menghindari bottleneck yang terjadi karena akses
hard disk tidak terfokus kepada kumpulan hard
disk yang berisi data saja. Oleh karenanya RAID
5 memiliki keunggulan dalam melindungi data dan
memberikan kecepatan dalam mengaksesnya.

Gambar RAID 5

7.

RAID 6

Secara umum adalah peningkatan dari RAID 5,
yakni dengan penambahan parity menjadi 2 (p+q).
Sehingga jumlah hard disk minimalnya adalah
4 (n+2 ; n > 1), dengan adanya penambahan
parity sekunder ini maka, kerusakan dua buah
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hard disk pada saat yang bersamaan masih
dapat ditoleransi. Misalnya jika sebuah hard disk
mengalami kerusakan, saat proses pertukaran
hard disk tersebut terjadi kerusakan lagi di salah
satu hard disk yang lain maka, hal ini masih dapat
ditoleransi dan tidak mengakibatkan kerusakan
data di hard disk bersistem RAID 6.

9. RAID Level 50
RAID 50 (atau juga disebut dengan RAID 5+0)
merupakan kombinasi block-level striping dari
RAID 0 dengan distribusi parity dari RAID 5. RAID
50 membutuhkan minimal 6 hard disk. Jika salah
satu hard disk dari masing-masing RAID 5 ada
yang rusak, data akan tetap aman. Akan tetapi jika
hard disk yang rusak tidak segera diganti, dan hard
disk dari RAID 5 kemudian terdapat yang rusak
lagi, maka semua data di RAID 50 akan rusak.
Penggantian hard disk harus dilakukan agar data
tetap terjaga redundansinya.

Gambar RAID 6

8. RAID Level 10
RAID 10 biasa juga disebut dengan RAID 1+0
atau RAID 1 dan 0 yang membutuhkan minimal 4
buah hard disk. RAID 10 adalah kombinasi antara
RAID 0 (data striping) dan RAID 1 (mirroring).
Memiliki performa baca/tulis dan redundansi data
tertinggi (memiliki toleransi kerusakan hingga
beberapa hard disk ). RAID 10 memiliki toleransi
kerusakan 1 hard disk per mirror stripe. Oleh
sebab itu RAID10 memiliki keunggulan dalam hal
keandalan dan kinerja tinggi.

Gambar RAID 10
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Gambar RAID 50

10.

RAID Level 60

RAID 60 (atau juga disebut dengan RAID
6+0) merupakan kombinasi block-level striping
dari RAID 0 dengan distribusi parity dari RAID 6.
RAID 60 membutuhkan minimal 8 hard disk. RAID
50 dan RAID 60 tidak banyak perbedaan, yang
membedakan hanya pada toleransi kerusakan hard
disk. Jika pada RAID 50 toleransi kerusakannya 1
hard disk per sub-array, sedangka pada RAID 60
adalah 2 hard disk per sub-array.

Gambar RAID 60
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Dari penjelasan mengenai level RAID kita dapat
mengetahui beberapa keunggulan teknologi RAID
diantaranya:
a. Mirroring,
kemampuan
RAID
untuk
melakukan penyalinan data ke satu hard
disk atau beberapa hard disk lainnya.
b. Data Stripping, pemecahan
beberapa hard disk.

data

ke

c. Fault tolerance, kemampuan dari sistem
yang tetap dapat bekerja meskipun
terdapat kesalahan sistem. Kemudian juga
memungkinkannya untuk melakukan koreksi
terhadap kesalahan tersebut.
d. Adanya Regenerasi Data, hard disk
memiliki risiko untuk mengalami kerusakan
yang dapat diakibatkan oleh berbagai faktor.
Kerusakan ini dapat berakibat turunnya
kinerja atau pun hilangnya data. Walaupun
data tersebut telah dilakukan back-up,
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kemungkinan data yang hilang tetap bisa
terjadi karena pasti akan terdapat perubahan
pada data setelah terakhir kali data dibackup.
Dari beberapa mode RAID tersebut, Teknologi
RAID 10 yang merupakan kombinasi antara RAID
1 dan 0 dapat meningkatkan kinerja storage space
menjadi lebih maksimal. Memiliki performa baca/
tulis, serta redundansi data tertinggi (memiliki
toleransi kerusakan hingga beberapa hard disk).
Teknologi storage space yang ditawarkan oleh
RAID 10 dapat dijadikan sebagai pilihan sebagai
penunjang dalam meningkatkan peforma Hosting,
Cloud Server dan sebagai pusat datanya. Sebab,
RAID 10 dapat mempercepat akses data karena
hard disk beroperasi bersamaan dan mendukung
keamanan data ketika adanya terjadi kerusakan
pada hard disk ataupun serangan malware dari
hacker yang menyebabkan hilangnya data. [mzbint]
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SEMARAK HUT RI KE-76

B

ulan Agustus menjadi salah satu
bulan yang spesial untuk seluruh
masyarakat
Indonesia,
dimana
terdapat momen bersejarah yang
merupakan hasil perjuangan dari para pahlawan
terdahulu. Tepatnya pada tanggal 17 Agustus selalu
diperingati sebagai hari kemerdekaan Indonesia
sejak tahun 1945 hingga saat ini. Momen dimana
masyarakat Indonesia selalu punya cara unik
tersendiri dan kreatif untuk mengisi kemerdekaan
negara ini demi menghargai jasa para pahlawan
yang telah membangun bangsa ini.
Dalam menyambut kemerdekaan ditengah
pendemi yang masih berlangsung, Stasiun
Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta berpartisipasi
dengan mengikuti upacara bendera yang
dilaksanakan secara virtual dari istana negara.
Selain itu juga mengikuti beberapa lomba yang
diadakan secara online oleh kantor pusat Badan
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
dalam rangka memperingati Hari Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika (HMKG) ke-74 dan Hari
Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-76
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tahun 2021 yang mengusung tema “Info BMKG
kawal Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh”.
Lomba yang diadakan secara online diharapkan
agar semarak hari kemerdekaan tetap dapat
dirasakan ditengah pandemi meskipun adanya
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
(PPKM) darurat level 4. Bulan Agustus menjadi
salah satu bulan yang spesial untuk seluruh
masyarakat Indonesia, dimana terdapat momen
bersejarah yang merupakan hasil perjuangan
dari para pahlawan terdahulu. Tepatnya pada
tanggal 17 Agustus selalu diperingati sebagai hari
kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1945 hingga
saat ini. Momen dimana masyarakat Indonesia
selalu punya cara unik tersendiri dan kreatif untuk
mengisi kemerdekaan negara ini demi menghargai
jasa para pahlawan yang telah membangun bangsa
ini.
Dalam menyambut kemerdekaan ditengah
pendemi yang masih berlangsung, Stasiun
Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta berpartisipasi
dengan mengikuti upacara bendera yang
dilaksanakan secara virtual dari istana negara.
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Selain itu juga mengikuti beberapa lomba yang
diadakan secara online oleh kantor pusat Badan
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
dalam rangka memperingati Hari Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika (HMKG) ke-74 dan Hari
Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-76
tahun 2021 yang mengusung tema “Info BMKG
kawal Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh”.
Lomba yang diadakan secara online diharapkan
agar semarak hari kemerdekaan tetap dapat
dirasakan ditengah pandemi meskipun adanya
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat
(PPKM) darurat level 4.

Partisipasi dalam lomba online yang
diadakan memperoleh hasil masing-masing
juara 3 untuk lomba video contest dengan tema
“Reformasi Birokrasi versi kita” dan Presenter
Info BMKG yang diikuti oleh saudari Finkan
Danitasari dari Stasiun Meteorologi Kelas I
Soekarno-Hatta. Tentunya dengan hasil yang
diperoleh dari lomba ini akan menjadi motivasi
agar dapat memberikan yang lebih baik lagi
kedepannya.

Bersamaan dengan momen kemerdekaan
ini, Stasiun Meteorologi Kelas I SoekarnoHatta juga melaksanakan pemeliharaan dan
kalibrasi peralatan meteorologi Automatic
Weather
Observing
System
(AWOS).
Pelaksanaan pemeliharaan AWOS enam site
dari tiga landas pacu ini dilaksanakan bersama
tim BMKG Pusat serta mitra kerja BMKG.
Diharapkan dengan kegiatan pemeliharaan
yang dilaksanakan secara rutin setiap tahun
ini, dapat menjaga peralatan meteorologi agar
dapat selalu memberikan hasil pengukuran
yang akurat yang nantinya sangat bermanfaat
untuk diolah unuk menjadi data dan informasi
cuaca penerbangan yang cepat, tepat, dan
akurat serta mudah dipahami demi mendukung
keselamatan
transportasi
penerbangan
umumnya di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan khususnya di wilayah Bandara
Internasional Soekarno-Hatta. Semoga kita
segera merdeka dari pandemi dan tetap jaga
disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan.
Salam merdeka! [dila]

Gambar Pengibaran Bendera Merah Putih
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PELATIHAN PERALATAN SERVER
ATS X400 DAN UJICOBA SISTEM
IWXXM

P

ada tanggal 19 dan 20 Agustus
2021 telah dilaksanakan pelatihan
dan ujicoba ICAO Meteorological
Information Exchange Model (IWXXM)
di Stasiun Meteorolgi Kelas I Soekarno-Hatta
yang bertempat di Gedung AMOS 725 Bandara
Internasional Soekarno-Hatta, pelatihan dan
ujicoba ini bertujuan untuk mengenalkan sistem
IWXXM yang akan dipakai untuk operasional
sehari-hari kegiatan pelayanan dan komunikasi
meteorologi dan mencobanya apakah sudah bisa
berjalan atau belum.
Sistem IWXXM yang rencananya akan dipakai
di Stasiun Meteorolgi Kelas I Soekarno-Hatta
menggunakan sistem jaringan yang sudah ada
di BMKG yaitu jaringan Computerize Message
Switching System (CMSS), yang kemudian data
Informasi Meteorologi Penerbangan (OPMET) yang
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berbentuk Traditional Alphanumeric Codes (TAC)
dari CMSS masuk kedalam sever web Aviation
BMKG, lalu data dari server tersebut diubah
kedalam bentuk Extensible Markup Language
(XML) oleh sebuah konverter yang bernama ATS
X400, kemudian konverter mengirim data xml
tersebut secara otomatis ke jaringan Aeronautical
Message Handling System (AMHS) yang dimiliki
oleh Jakarta Air Traffic Service Center (JATSC)
untuk disebarluaskan.
Sayang sekali ujicoba sistem IWXXM pada
tanggal 20 Agustus 2021 belum berhasil di Stasiun
Meteorologi Kelas I Soekarno-Hatta karena
konfigurasi jaringan belum sesuai, oleh karena
itu kedepannya akan diadakan Kembali ujicoba
sampai berhasil, sehingga sistem IWXXM dapat
bekerja dan berjalan dengan lancar. [day]
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Kajian Potensi Hujan Menggunakan Data Indeks Labilitas
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Study of Rain Potential Using Air Lability Index Data on
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ABSTRAK
Indonesia berdasarkan letak geografis memiliki dua musim. Namun seiring perkembangan pemahaman
terdapat periode peralihan musim yang cukup menjadi perhatian dikarenakan terjadi fenomena-fenomena
cuaca ekstrim. Fenomena cuaca seperti hujan (presipitasi) menjadi komponen penting dalam informasi
penerbangan. Salah satu faktor terjadinya hujan adalah labilitas udara di wilayah tersebut. Labilitas udara
yang mempengaruhi kondisi hujan dapat diwakilkan oleh K Index, Lifted Index, Showalter Index, dan
Toal-total Index. Fokus waktu penelitian terbatas pada periode peralihan bulan September, Oktober, dan
November dengan menggunakan data lima tahun terakhir. Metode yang digunakan adalah klasifikasi
data mining menggunakan aplikasi WEKA. Algoritma klasifikasi yang dipilih dalam aplikasi tersebut, yaitu
simple logistic, JRip, dan J48. Indeks lablitas udara digunakan sebagai variabel prediktor dan fenomena
hujan sebagai variabel respon. Hasil penelitian menunjukkan metode algoritma klasifikasi simple logistic
memiliki akurasi tertinggi pada indeks KI. Metode algoritma JRip memiliki akurasi tertinggi pada indeks
LI. Sedangkan metode algoritma J48 memiliki akurasi tertinggi pada indeks TT. Kemudian dilakukan
kombinasi variabel prediktor empat indeks LI, KI, SI, dan TT diperoleh hasil ketiga metode algoritma
tersebut memiliki nilai akurasi sama-sama di atas 75%.
Kata kunci : Hujan, Labilitas Udara, Data Mining

1. Pendahuluan
Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki
dua musim, yaitu musim kemarau dan musim
hujan dimana masing-masingnya terjadi dalam
waktu enam bulan. Jika persistensi angin dipakai
sebagai dasar penentian musim, maka wilayah
Indonesia memiliki empat musim, yaitu musim
monsun barat laut/timur laut, musim pancaroba
pertama, musim monsun tenggara/barat daya, dan
musim pancaroba kedua [1]. Bulan September,
Oktober, dan November menjadi peralihan kondisi
dari musim kemarau dan mulai memasuki musim
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hujan. Kondisi yang cukup dinamis dan adanya
potensi
terjadi
fenomena-fenomena
cuaca
buruk, membuat periode peralihan musim patut
menjadi perhatian, tidak terkecuali dalam kegiatan
transportasi penerbangan. Salah satu pendukung
keselamatan transportasi penerbangan adalah
informasi cuaca yang cepat, tepat, dan akurat.
Informasi cuaca dapat menjadi acuan dan info
yang bermanfaat untuk penentuan langkah dalam
transportasi penerbangan.
Kondisi cuaca menjadi salah satu komponen
penting dalam transportasi penerbangan. Salah
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satu faktor lokal, dari berbagai macam faktor
dengan berbagai skala, yang mempengaruhi
kondisi cuaca adalah labilitas udara. Labilitas
udara didapat dari data pengamatan udara atas
atau analisis lapisan atas, khususnya pengamatan
radiosonde. Analisis data udara atas ini digunakan
untuk mengetahui potensi stabilitas udara yang
terjadi di suatu wilayah. Stabilitas udara ini yang
dapat mempengaruhi potensi pertumbuhan awan
konvektif yang dapat berkembang menjadi badai
guntur dan potensi terjadinya hujan (presipitasi)
baik dari intensitas rendah hingga tinggi.
Penelitian ini memfokuskan pada beberapa
indeks labilitas udara yang dikaji selama tiga
bulan periode peralihan, september, oktober dan
november, selama lima tahun (2016-2020). Adapun
indeks-indeks labilitas udara yang digunakan
untuk merepresentasikan kondisi labilitas udara,
utamanya untuk terjadinya hujan adalah K Index,
Lifted Index, Showalter Index, dan Total-total Index.
K Index adalah nilai sebagai ukuran untuk
menaksir potensi timbulnya awan badai guntur
dan hujan lebat [3]. Lifted Index digunakan untuk
menaksir ketidakstabilan udara tiap lapisan,
terkhusus menganalisa tingkat labilitas atmosfer
[2]. Showalter Index digunakan untuk mencirikan
ketidakstabilan udara dalam troposfer tengah
(lapisan 850 mb hingga 500 mb), dimana pada
lapisan ini menjadi pengaruh besar untuk potensi
cuaca yang terjadi [5]. Total-total Index merupakan
ukuran kemantapan atmosfer yang digunakan
untuk dasar prakiraan cuaca buruk [5].
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
seberapa besar pengaruh labilitas udara terhadap
kejadian hujan. Selain itu, diharapkan mendapatkan
algoritma atau nilai ambang batas yang cocok
untuk analisis dan menjadi acuan serta referensi
dalam prakiraan cuaca jangka pendek baik untuk
publik maupun user penerbangan khususnya
Aerodrome Forecast (TAF) pada potensi fenomena
cuaca khususnya terjadinya hujan.
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2. Metode Penelitian
Dalam kajian indeks labilitas udara ini, data
yang digunakan adalah data radiosonde bulan
September, Oktober, dan November selama lima
tahun, yaitu periode 2016 hingga 2020. Pengamatan
radiosonde sendiri dilakukan selama 2 kali dalam
sehari yaitu pada jam 00 UTC (07.00 WIB) dan
12 UTC (19.00 WIB). Lokasi penelitian mencakup
wilayah Bandara Internasional Soekarno-Hatta
yang pengamatannya terletak pada titik Stasiun
Meteorologi
Soekarno-Hatta.
Indeks
yang
digunakan untuk mengetahui pengaruh labilitas
udara terhadap kejadian cuaca jangka pendek
meliputi empat indeks, yaitu K Index, Lifted Index,
Showalter Index, dan Total-total Index.
Nilai K Indeks didapat dari suhu pada lapisan 850
mb (T850) dikurangi suhu pada lapisan 500 mb (T500)
dan dijumlahkan dengan suhu titik embun pada
lapisan 850 mb (Td850) yang dikurangi selisih atau
depresi antara suhu udara dan suhu titik embun
pada lapisan 700 mb (Dep700).
KI = (T850 – T500) + (Td850 – (Dep700)

(5)

Nilai Lifted Index didapat dari suhu dari suatu
lapisan misal 850 mb yang dikurangi suhu gugus
pada perpotongan garis adiabat jenuh dari level
pengangkatan dengan lapisan 850 mb. Dari selisih
nilai tersebut didapat nilai LI.
LI = Tlp – Tgp

(5)

Nilai Showalter Index didapat dari suhu udara pada
lapisan 500 mb yang dikurangi suhu gugus udara
pada lapisan 500 mb yang mengalami proses
adiabat jenuh setelah melewati level pengangkatan
850 mb.
SI = T500 – Tx500

(5)

Nilai Total-total Index didapat dari selisih suhu pada
lapisan 850 mb (T850) dengan lapisan 500 mb (T500).
Suhu udara pada lapisan 850 mb dikurangi suhu
pada lapisan 500 mb dijumlahkan dengan suhu titik
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embun pada lapisan 850 mb (Td850) yang dikurangi
suhu pada lapisan 500 mb (T500).
TT = (T850 – T500) + (Td850 – T500)

(5)

Selain data pengamatan udara atas, data
pengamatan udara permukaan juga digunakan.
Data permukaan yang digunakan adalah data curah
hujan (PH Obs), dimana pada data hariannya dibagi
menjadi dua periode. Periode pertama yaitu jam
07.00 WIB hingga 19.00 WIB untuk memverifikasi
data labilitas udara pada pengamatan jam 07.00
WIB. Sedangkan periode pengukuran kedua,
yaitu pada jam 19.00 WIB hingga 07.00 WIB
untuk memverifikasi data labilitas udara pada
pengamatan jam 19.00 WIB. Selama periode 12
jam tersebut, untuk kebutuhan verifikasi atau data
yang merepresentasikan kondisi cuaca akan dibagi
menjadi dua, yaitu hujan dan tidak hujan.
Untuk metode yang digunakan dari pengolahan
data di atas yaitu klasifikasi data mining. Metode
klasifikasi atau pengelompokkan ini menggunakan
aplikasi machine learning WEKA. Proses data
mining ditunjukkan dengan knowledge flow
environment pada fasilitas di aplikasi tersebut.
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Gambar 1 menunjukkan nilai-nilai indeks KI, LI,
SI, dan TT digunakan sebagai variabel prediktor
dan data curah hujan digunakan sebagai variabel
respon. Di dalam aplikasi WEKA sendiri ada
berbagai macam algoritma klasifikasi, namun
pada penelitian kali ini dipilih tiga algoritma
klasifikasi, yaitu Simple Logistics, J48 dan Jrip.
Ketiga algoritma tersebut selanjutnya divalidasi
menggunakan metode Cross Validation Foldmaker
dengan pembagian fold sebesar 10[4]. Dari
ketiga algoritma yang didapat, hasil terbaik akan
digunakan untuk penentuan nilai ambang batas
kejadian hujan berdasarkan nilai indeks KI, LI,
SI, dan TT. Nilai akurasi dihitung menggunakan
Percent Correct, dengan persamaan

(3)
Nilai A menunjukkan jumlah prakiraan hujan
dan pengamatan hujan, nilai B menunjukkan
prakiraan hujan tapi pengamatan tidak hujan,
nilai C menunjukkan prakiraan tidak hujan dan
pengamatan hujan, dan nilai D dimana prakiraan
dan pengamatan sama-sama tidak hujan.
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3. Hasil dan Pembahasan
Penelitian ini membahas pengaruh nilai labilitas
udara data udara atas terhadap kejadian hujan
yang terjadi di wilayah Bandara Soekarno-Hatta.
Hasil pertama dilakukan klasifikasi data mining
untuk variabel indeks total-total (TT) menggunakan
metode simple logistics, didapatkan nilai akurasi
paling tinggi adalah 77,3% dengan persamaan
X = 2,23 - 0,13(TT)
Y = -2,23 + 0,13(TT)
Nilai X menunjukkan peluang terjadinya hujan
sedangkan nilai Y menunjukkan peluang tidak
terjadinya hujan. Selanjutnya menggunakan
metode algoritma klasifikasi JRip didapatkan nilai
akurasi sebesar 71,5% dengan nilai ambang batas
terjadinya hujan adalah TT < 46,4. Metode ketiga
menggunakan algoritma J48 yang menghasilkan
nilai ambang batas terjadinya hujan TT < 46,1
dengan nilai akurasi yang didapat sebesar 76,2%.
Hasil kedua dilakukan klasifikasi data mining untuk
nilai SI menggunakan metode algoritma simple
logistics menghasilkan nilai akurasi paling tinggi
sebesar 68,6% dengan persamaan
X = 2,03 - 0,15(SI)
Y = -2,03 + 0,15(SI)
Nilai X menunjukkan peluang terjadinya hujan
sedangkan nilai Y menunjukkan peluang tidak
terjadinya
hujan.
Kemudian
menggunakan
algoritma JRip dihasilkan nilai akurasi 75%
dengan nilai ambang batas terjadinya hujan SI
< 0,9. Algoritma ketiga menggunakan J48 yang
menghasilkan nilai ambang batas SI < -0,6 dengan
nilai akurasinya adalah sebesar 73,6%.
Hasil ketiga klasifikasi data mining untuk nilai LI
menggunakan metode algoritma simple logistics,
didapatkan persamaan

Y = -1,38 + 0,05(LI)
Nilai X menunjukkan peluang terjadinya hujan
sedangkan nilai Y menunjukkan peluang tidak
terjadinya hujan. Adapun nilai akurasi algoritma
ini mencapai 74,9%. Algoritma JRip menghasilkan
nilai ambang batas LI < -2,1 dengan nilai akurasi
paling tinggi 76,1%. Metode algoritma ketiga, yaitu
J48 nilai ambang batas terjadinya hujan adalah LI
< -1,6 dengan nilai akurasi yang didapat sebesar
75,3%.
Hasil klasifikasi selanjutnya dilakukan untuk
indeks KI menggunakan metode simple logistics
menghasilkan nilai akurasi paling tinggi 82,9%
dengan persamaan
X = 3 + 0,09(KI)
Y = -3 - 0,09(KI)
Nilai X menunjukkan peluang terjadinya hujan
sedangkan nilai Y menunjukkan peluang tidak
terjadinya hujan. Metode kedua, yaitu algoritma
JRip didapatkan nilai akurasi 76% dengan nilai
ambang batas KI > 36. Metode algoritma J48
menunjukkan nilai ambang batas yang didapat
adalah KI > 37,3 dengan akurasi sebesar 75,8%.
Setelah pengujian indeks labilitas udara masingmasing dari setiap metode, selanjutnya dilakukan
pengujian secara kombinasi keempat indeks
tersebut. Nilai akurasi yang dihasilkan paling
tinggi adalah algoritma J48, yaitu sebesar 75,7%.
Selanjutnya algoritma simple logistics dengan
nilai akurasi sebesar 75,3%. Sedangkan untuk
algoritma JRip menghasilkan nilai akurasi sebesar
75,0%. Berikut adalah tabel 1 yang merangkum
nilai ambang batas secara kombinasi dan
gambar 2 yang merupakan algoritma klasifikasi
menggunakan J48.

X = 1,38 - 0,05(LI)
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Tabel 1. Kriteria nilai ambang batas labilitas udara untuk prakiraan hujan

Prediksi

TT

SI

LI

KI

< 46,1

< -0,6

< -1,6

>36,0

< 46,4

< -0,7

< -2,1

>36,3

>46,1

>-0,6

>-1,6

< 36,0

>46,4

>-0,7

>-2,1

< 36,3

Hujan

Tidak Hujan
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4. Kesimpulan
Dari hasil klasifikasi data mining yang dilakukan
menggunakan empat indeks labilitas udara
sebagai variabel prediktor dan hujan sebagai
vaiabel respon, didapatkan nilai akurasi terbaik
dari metode algoritma yang berbeda. Metode
Simple Logistic memiliki prediksi paling baik
untuk kejadian hujan menggunakan indeks
KI. Persamaan yang dihasilkan, yaitu X = 3 +
0,09(KI). Untuk metode algoritma klasifikasi
JRip memiliki prediksi paling baik terhadap
kejadian hujan dengan variabel prediktor indeks
LI. Nilai ambang batas terjadinya hujan pada
indeks ini, yaitu LI < -2,1. Kemudian metode
ketiga, algoritma klasifikasi J48 menghasilkan
indeks TT sebagai variabel prediktor yang
memiliki prediksi paling baik terhadap kejadian
hujan. Nilai ambang batas indeks TT, yaitu TT
< 46,1. Sementara itu, kombinasi indeks SI, TT,
LI, dan KI sebagai variabel prediktor dihasilkan
ketiga metode yang memiliki akurasi masingmasing 75% ke atas, dengan yang tertinggi
metode J48 75,7%, selanjutnya metode simple
logistic 75,3% dan terakhir metode JRip 75,0%.
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Penelitian ini diharapkan dapat menjadi
tambahan
referensi
bagi
prakirawan
meteorologi untuk membuat prakiraan cuaca
jangka pendek di wilayah Bandara SoekarnoHatta. Namun demikian, tulisan ini masih
banyak kekurangan baik dari kedalaman
metode maupun jumlah data yang mungkin
jika lebih banyak akan memiliki akurasi yang
lebih baik.
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