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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum wr wb
Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan rezeki
sehingga kegiatan Seminar Nasional Bumi dan Atmosfer (SENBA) Tahun 2019
dengan tema Enhancing Knowledge of The Sun-Earth System for Weather Action
dapat terselenggara dengan baik pada tanggal 21 Maret 2019 di Sekolah Tinggi
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG).
Seminar nasional ini dilaksanakan oleh Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi
dan Geofisika (STMKG) yang dikoordinir oleh taruna melalui Himpunan Taruna
Meteorologi dan Klimatologi (HTMK) dan dihadiri oleh pakar cuaca, iklim,
lingkungan, kebencanaan, serta para pakar sains atmosfer dari berbagai instansi
pemerintah, universitas, dan swasta. Pembicara utama seminar ini Prof. Ir. Puji
Lestari, Ph. D dan Dr. Widada Sulistya, DEA serta pemakalah yang berasal dari
instansi lainnya, yaitu lembaga penelitian dan universitas-universitas di Indonesia.
Keseluruhan makalah telah melalui proses review dan perbaikan sehingga layak
untuk diterbitkan pada prosiding ini. Makalah yang telah diperbaiki dan layak terbit
dikumpulkan pada tanggal 27 April 2019 dan telah dilakukan editing oleh tim
layout isi untuk disesuaikan dengan format makalah untuk prosiding. Dari
keseluruhan makalah yang diterima dan telah dipresentasikan pada kegiatan
seminar, akhirnya sebanyak 28 makalah diterbitkan dalam prosiding ini.
Alhamdulillah pada Juli 2019 Prosiding Seminar Nasional Bumi dan Atmosfer
2019 dapat diselesaikan.
Terima kasih kepada seluruh panitia dan semua pihak atas batuannya dalam
penyusunan prosiding ini. Semoga prosiding ini dapat bermanfaat bagi pembaca.
Aamiin.
Wassalamu’alaikum wr wb.

Tangerang Selatan, Juli 2019

Tim Editor
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KATA SAMBUTAN KETUA PELAKSANA
Assalamualaikum wr.wb
Kami ucapkan selamat datang pada Seminar Bumi dan Atmosfer (SENBA)
STMKG Tahun 2019 dengan tema Enhancing Knowledge of The Sun-Earth
System for Weather Action dalam serangkaian acara National Atmospheric and
Earth Science Fair (NATSECF) 2019 yang dilaksanakan untuk memperingati Hari
Meteorologi Dunia (HMD) yang ke-69. Tujuan dari seminar ini adalah untuk
mempublikasikan hasil penelitian di bidang sains bumi dan atmosfer oleh instansiinstansi dan perguruan tinggi di Indonesia dalam rangka meningkatkan daya saing
nasional.
Seminar ini dihadiri oleh:
1. Presentasi pembicara utama yaitu Dr Widada Sulistya, DEA (Deputi Bidang
Inskalrekjarkom BMKG) dan Prof Ir Puji Lestari, PhD (Guru Besar FTSL
ITB).
2. Presentasi oral 28 tim
3. Presentasi poster 18 tim
Makalah-makalah yang dipresentasikan pada seminar ini telah melewati proses
seleksi abstrak. Total abstrak yang masuk sebanyak 240 abstrak. Setelah
dilakukan proses seleksi oleh tim reviewer maka diputuskan 46 paper dapat
dipresentasikan dalam seminar ini. 28 paper dipresentasikan secara oral dan 18
paper dipresentasikan dalam bentuk poster. Paper-paper yang telah
dipresentasikan setelah melalui proses review dan perbaikan diperoleh 28 paper
yang dinyatakan layak untuk diterbitkan pada Prosiding Seminar Nasional Bumi
dan Atmosfer STMKG 2019.
Seminar ini dihadiri oleh presentator dari berbagai instansi dan universitas di
Indonesia seperti Universitas Diponegoro (Undip), Institut Pertanian Bogor (IPB),
Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Bojonegoro, Universitas
Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Universitas Bengkulu, Institut
Teknologi Bandung (ITB), Universitas Jember, Universitas Padjajaran (Unpad),
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Badan Informasi Geospasial (BIG),
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dan PT Webgis
Indonesia.
Kami segenap panitia NATSECF 2019 mohon maaf apabila ada kekurangan.
Semoga prosiding ini dapat digunakan sebagai data sekunder dalam
pengembangan penelitian di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan
acuan dalam pengaplikasian ilmu sains bumi dan atmosfer. Buku prosiding ini
masih membutuhkan kritik dan saran serta masukan dari berbagai pihak guna
penyempurnaan lebih lanjut. Akhir kata kepada semua pihak yang telah membantu
terlaksananya kegiatan ini, kami mengucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum wr.wb.
Tangerang Selatan, 25 Juli 2019
Ketua Pelaksana NATSECF 2019
Muhammad Ahsani Taqwim
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KATA SAMBUTAN KETUA STMKG
Bismillahirraohmaanirrahiim..
Yang kami hormati :
Dr. Widada Sulistya, DEA (Deputi INSKALJARKOM BMKG)
Prof. Ir. Puji Lestari, Ph.D (Guru besar Institut Teknologi Bandung)
Para Pejabat di lingkungan BMKG
Segenap sivitas akademika STMKG : dosen, staf dan para mahasiswa
Para pemakalah dan Peserta Seminar SENBA 2019
Serta para Undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu
Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wa Barokaatuhu..
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua
Bapak Deputi dan Para hadirin yang kami hormati,
Pada Tahun 2019 ini, STMKG sedang menunggu proses lanjut akreditasi untuk
program studi Meteorologi dan Instrumentasi. Tantangan terberat dalam proses ini
adalah menciptakan sinkronisasi sistem dalam tridharma perguruan tinggi yang
terdiri :
1. Pendidikan dan Pengajaran
2.Penelitian dan Pengembangan
3.Pengabdian kepada Masyarakat
Dalam pendidikan dan pengajaran, kami selalu mencoba memperbaiki proses
pembelajaran yang interaktif dan berkualitas. Pendidikan dan pengajaran yang baik
tentu akan menghasilkan bibit unggul generasi-generasi terbaik yang mumpuni dan
kompeten di bidangnya.
Untuk penelitian dan pengembangan, melalui Unit Penelitian dan Pengabdian pada
Masyarakat (UP2M), STMKG juga mulai melakukan berbagai penelitian baik itu
mandiri, kemitraan maupun konsorsium. Penelitian mandiri longsor yang di
lakukan para dosen STMKG (PIC Dr. Agus Syafril) yang dan diterbitkan dalam
monograf ber ISBN merupakan salah satu contoh upaya berbenah dalam penelitian
yang telah dimulai sejak 2017-2018 lalu. Penelitian tentang dampak kerusakan
gempa bumi bahkan tsunami juga sudah dilakukan oleh beberapa dosen geofisika
STMKG yang dimotori oleh Drs. Hendri Subakti.M.Si , Puji Arianto, M.Si dan tim
serta Kaprodi Geofisika Dr. Iman Suardi, M.Sc diharapkan membuka jalan akan
kajian-kajian selanjutnya. Tahun 2018 lalu STMKG juga mendapat tempat dalam
penelitian INSINAS Ristek Dikti dengan skema Kemitraan dengan Batan Puspiptek
Serpong dan di support oleh tim prodi Meteorologi. Terakhir adalah penelitian
konsorsium yang akan di mulai tahun ini dan melibatkan peneliti STMKG, ITB dan
beberapa universitas Inggris seperti Swansea University dan Huddersfield
University dalam skema NewtonFund Nerc yang tentunya menambah
perbendaharaan penelitian STMKG.
Untuk Pengabdian Masyarakat, STMKG juga aktif melakukan beberapa kegiatan
kemasyarakatan baik melalui program PKL ataupun memberikan penyuluhan
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dalam bidang MKGI termasuk beberapa waktu lalu melalui kegiatan KKN tematik
di Pandeglang Banten dengan PIC Dr. Munawar, M.Sc mengajarkan para
mahasiswa untuk peka terhadap lingkungan terdampak bencana untuk membuka
wawasan dan inovasi milenial.
Bapak Deputi dan Para hadirin yang kami banggakan,
Melalui serangkaian kegiatan “National Atmospheric And Earth Science Fair 2019
(NATSEC FAIR 2019)” yang terdiri dari Olimpiade Sains Atmosfer SMU Tingkat
Nasional dan Taruna (i) STMKG serta Seminar Bumi dan Atmosfer, diharapkan
dapat memberikan energi positif dalam pengembangan dan perbaikan STMKG baik
dari kompetensi SDM, pengenalan dan peminatan terhadap STMKG serta
menumbuhkan semangat untuk meneliti dan meningkatkan publikasi ilmiah.
Berbicara tentang Publikasi, STMKG melalui Penerbit STMKG juga menerbitkan
karya tulis ilmiah dalam bentuk buku, modul dan monograf. Pada awal tahun 2019
ini, telah di cetak 3 buah buku diantaranya adalah Buku “Magnet Bumi” oleh Drs.
Muhammad Husni, Dipl, Seis salah seorang dosen senior Geofisika STMKG.
Semangat menulis beliau diharapkan dapat men-triger munculnya terbitan-terbitan
ilmiah lainnya melengkapi total 35 terbitan selama kurun 2016-2019.
Kepada para finalis ASO SMA Se Indonesia kami mengucapkan selamat atas
keberhasilan anda sampai sejauh ini. Menang kalah adalah hal yang biasa dalam
kompetisi, kalian adalah yang terbaik dari 195 Tim yang ikut dalam ASO ini, tetap
semangat dan terus belajar karena belajar membuka cakrawala pengetahuan.
Beberapa waktu kedepan STMKG akan menyelenggarakan Penerimaan Taruna
Baru (PTB) 2019, kami mengundang para finalis untuk ikut berkompetisi lagi
memperebutkan kursi sebagai mahasiswa STMKG baik itu program studi
Meteorologi, Klimatologi, Geofisika dan Instrumentasi.
Di akhir sambutan ini perkenankan kami mengucapkan banyak terimakasih atas
kehadiran dan partisipasi para hadirin dalam serangkaian kegiatan NATSEC 2019
ini. Apresiasi kepada para mahasiswa yang tergabung dalam kepanitian NATSEC
2019 ini. Semoga Allah SWT meringankan langkah kita untuk menjadikan STMKG
sebagai Center of Excellent.
Terimakasih ,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wa barokatuhu

Ketua STMKG

Slamet Suyitno Raharjo, S.Si, M.Si

v

SUSUNAN KEPANITIAAN
NATIONAL ATMOSPHERIC AND EARTH SCIENCE
(NATSEC) FAIR 2019
Ketua Pelaksana

Muhammad Ahsani Taqwim

Sekretaris

Ismah Atikah Khairunnisa

Bendahara I

Ayuni Puji Lestari

Bendahara II

Nadya Safira

Sie Seminar

Heriyanto Wicaksono (Koordinator)

Anggota

Marselinus Muaya

Bonita Nainggolan

Ulil Hidayat

Alfa Rizi

Sukma Indah Nugraheni

Alia Rahmi Nasution

Faqih Musyaffa

Gede Dedy Krisnawan

Rantifa Eka Agustira

Gede Gangga Wisnawa

Hendra Setiaji

M. Ikko Safrilda M

Sie ASO SMA

Ryan Syaifuddin (Koordinator)

Anggota

Adi Prasetiyo

Afra Khansa Maimuna

Emmilia Monica A. S

Harits

Alifficionaldo Agpri Putra

Fendiarni Luthfi M

Falihah Farid Nazario

Betsi

Nur Muslikhah

Erlita Aprilia

Millenia Arifah

Fazrul Rafsanjani Sadarang

Harashta Yuqdha Anzar

Arief Danial

Sie ASO Taruna

Muhammad Gilang Ramadhan (Koordinator)

Anggota

Muhammad Ridhan Rifai

Ade Nova Fitrianto

Amalia Khoirunnisa

Maria Imaculata Tiara

Putri Fadhila

Muhammad Fahmi Ainir Rozaq

Nabila Arafyah

Yohanes Agung Kristomo

Wiliam

Aldion Setiawan

Kania Mustikawati

Rivaldion Chadaffi

Sie Perlengkapan

Aziz Alfarizi (Koordinator)

Anggota

Reza Ikra N

Baiat Alhadid

Bagas Briliano

Rivandi Andu Risty

Kharir Frestya

Emha Rizqinanda

Azwar Makarim Aldimasqie

Bagas Briliano

Sie Sponsorship

Ayuna Santika Putri (Koordinator)

Anggota

Muhamad Musa Yoga Mahendra

Sentia Arianti

Divyana Meidita

Muhammad Lutfi Aditya

Izza Nur Rahman

Ricko Dwiki Yudistira

vi

Tim Kreatif

Yosza Indra (Koordinator)

Anggota

Mitra Agritami

Firmansyah

Mudayu Ekaning Prastiwi

Ferita Nadya Putri

Puteri Sunitha Aprisani Corputty

Anisa Budi Lestari

Imas Safiani Muslimah

Selly Brilian Nur Handayani

Sie Kesekretariatan

Ismah Atikah Khairunnisa

Anggota

Sindya Nur Ritasari

Vitro Nurvandyanto

Fanny Rahma Fitriani

Huzzani

Sie Dokumentasi

Titis Wicaksono (Koordinator)

Anggota

Tegar Prayoga

Hafidh Irvan Rahmaddani

Deni Kurnia Eka Putra

Raka Aditya Handaru

Zein Abid

Sisca Fahrudha Retno A

Dewangga Palguna

Nur Huda

Sie Humas

M. Fajri (Koordinator)

Anggota

Carrin Avisha Tambunan

Muhammad Iqbal

Rian Saraswati

Rozy Ari Ramadhan

Hanif Kurniadi

Zahrotul Millah

Muhammad Isro

Agha Muhammad Ahya

Fatkhi Akbar

Ofan Setya Rahayu

Dinda Afifah Damanik

Setia Utami

Anisa Suryani

Meldisa Putri Maulidyah

Sie Konsumsi

M. Reza Pahlawan Eba (Koordinator)

Anggota

Hardiyanti Ismail

Rivaldion Chadaffi

Nabilla Aulia

Dinda Raisa Salsabila

Sindy Maharani

Pitoyo Handaru Sasongko

Willy Ratno Penggalih
Sie Prosiding

Ahsan Rosyadi (Koordinator)

Anggota

Gabriel Andersen Sirait
Hanif Ariefin

vii

Aberta Rulinri Siahaan

JADWAL KEGIATAN
SEMINAR NASIONAL BUMI DAN ATMOSFER (SENBA) 2019
Jam

Kegiatan

Keterangan

07.00-08.00 Registrasi
Pembukaan Seminar
1. Pembacaan Do'a
2. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
08.00-08.30
3. Laporan Ketua Panitia (Dr. Deni Septiadi, M.Si.)

Tempat :
Ruang Rapat
Rektorat
STMKG

4. Sambutan Ketua STMKG (Slamet Suyitno Raharjo, M.Si.)
5. Pembukaan Oleh Dr. Widada Sulistya, DEA
SESI 1 : Seminar Narasumber
1. Prof. Ir. Puji Lestari Ph.D.
08.30-09.15 Topik : Pencemaran udara Partikulat PM 2,5 dan
komposisinya di Indonesia
2. Dr. Widada Sulistya, DEA
09.15-10.00

Moderator:
Imma Redha
N., M.Si.

Topik : Peran BMKG dalam diseminasi informasi MKGI
10.00-10.05 3. Penyerahan Plakat
10.05-10.10 4. Sesi Foto
10.10-10.20 Penyerahan Piala ASO SMA Tingkat Nasional dan Sesi Foto
10.20-12.00 SESI 2 : Seminar Oral dan Poster
Tempat :
Terlampir

12.00-13.15 ISHOMA
13.15-14.00 SESI 2 : Seminar Oral dan Poster (Lanjut)
14.05-14.25

Penutupan oleh Ketua STMKG Bpk. Slamet Suyitno
Raharjo, M.Si.

14.25-14.40 Pembagian Penghargaan Oral dan Poster

viii

Tempat :
Ruang Rapat
Rektorat
STMKG

Tema

No.

Ruang

1

Meteorologi, Klimatologi dan Oseanografi

B 201

2

Kebencanaan Hidrometeorologi

B 202

3

Seismologi dan Geofisika Teraoan Interaksi BumiAtmosfer

B 203

4

Inovasi Instrumentasi dan Teknologi Kebumian

B 204

5

Polusi Udara dan Permasalahan Lingkungan

B 205

6

Perubahan Iklim dan Kebijakan Energi

B 102

JADWAL REVIEW MAKALAH DAN
PENYUSUNAN PROSIDING
No

Kegiatan

Hari/Tanggal

1

Pengumpulan Abstrak

Minggu, 10 Desember 2018 Sabtu, 9 Februari 2019

2

Batas Terakhir Pengumpulan Abstrak

Sabtu, 9 Februari 2019 Pukul
23.59 WIB

3

Waktu Penilaian Abstrak

Sabtu, 16 Februari 2019 Rabu, 20 Februari 2019

4

Pengumuman Abstrak Terpilih Tiap Sub Kamis, 21 Februari 2019
Tema

5

Batas Terakhir Pengumpulan Full Paper

Rabu, 13 Maret 2019

6

Batas Terakhir Pengumpulan Desain Poster

Jumat,15 Maret 2019
Pukul 23.59 WIB

7

Pelaksanaan Seminar Dan Lomba Poster

Kamis, 21 Maret 2019

8

Penyelesaian Prosiding

Tentatif

ix

DAFTAR ISI
DAMPAK WESTERLY WIND BURST YANG BERHUBUNGAN DENGAN
MADDEN JULIAN OSCILLATION TERHADAP CROSSWIND PADA
BANDARA INTERNASIONAL MINANGKABAU DAN BANDARA
FATMAWATI SOEKARNO
A. F. Rais dan P Surgiansyah
1
PENGARUH ARLINDO TERHADAP DURASI DAN INTENSITAS SIKLON
TROPIS DI PASIFIK BARAT LAUT DAN SAMUDRA HINDIA SELATAN
Nindya Pradita, Saveira Fairuz Ismah, dan Dendi Rona Purnama
7
IDENTIFIKASI PERBEDAAN KARAKTERISTIK AWAN KONVEKTIF
PENYEBAB HUJAN ES DAN HUJAN LEBAT DI WILAYAH KOTA BOGOR
DAN KABUPATEN BOGOR MENGGUNAKAN DATA RADAR CUACA,
SATELIT HIMAWARI DAN RADIOSONDE
Marselinus Muaya, Awin Manurung, Frankie Rizky Stevent Sitanggang,
Heriyanto Wicaksono, dan Paulus Agus Winarso
16
ANALISIS DAMPAK TERJADINYA LA NINA KUAT TERHADAP
PENENTUAN JADWAL TANAM TEMBAKAU VOOR OGST KASTURI
DENGAN METODE AKUMULASI CURAH HUJAN FORWARD BACKWARD
DI KABUPATEN JEMBER
Erryka Tantania, Miranda Anjelina Paruhusip, Yasinta Devyastari, dan Nuryadi
32
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS (SIG)
UNTUK IDENTIFIKASI BANJIR LIMPASAN DAN ESTIMASI DEBIT
PUNCAK (KASUS DAS BATANG KURANJI, SUMATERA BARAT)
Siddiq Luqman Rifai, Bayu Aji Sidiq Pramono, Zheila Dwi Ananda Rapiun,
Dinda Dwi Nur Puspitasari, Siti Martha Uly Br Sinaga, dan Ulvi Henida
Setyaningsih
45
PENENTUAN AMBANG BATAS CURAH HUJAN UNTUK PREDIKSI
KEJADIAN LONGSOR DI KECAMATAN SIGALUH, KABUPATEN
BANJARNEGARA
Presli Panusunan Simanjuntak, Nurul Hidayah, Novita Sari, dan Amir Mustofa
Irawan
65
PEMBANGUNAN APLIKASI MOBILE EDUKASI BENCANA
HIDROMETEOROLOGI
Mahisa Ajy Kusuma, Reza Bayu Perdana, dan Aris Suwondo

75

PENENTUAN INTERVAL NILAI ANOMALI BOUGUER UNTUK DAERAH
POTENSI GEOTHERMAL (STUDI KASUS : JAWA BARAT)
Varellina Anisa Amanda, Akmal Firmansyah, dan Buha Mujur Mandela
Simamora
81

x

INVESTIGASI KONDISI WILAYAH MENGGUNAKAN STUDI
MICROTREMOR DAN INVERSI KURVA ELIPS DARI PERBANDINGAN
SPEKTRAL HORISONTAL DAN VERTIKAL (HVSR) DI SLEMAN,
YOGYAKARTA
Abraham Arimuko, Edy Santoso, dan Bambang Sunardi
87
SKENARIO TSUNAMI GEMPA BUMI LOMBOK 5 AGUSTUS 2018 MW 6.9
SEBAGAI REKOMENDASI DALAM MITIGASI BENCANA TSUNAMI
Buha Simamora, Sigit Ariwibowo, dan Thea Monica
98
PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING MEDIUM SCALE TRAVELLING
IONOSPHERIC DISTURBANCES (MSTID) REAL TIME
Buldan Muslim, Asnawi, Anwar Santoso, Dyah Rahayu Martiningrum, dan
Charisma Juni Kumalasari
105
KERAPATAN SAMBARAN PETIR CLOUD TO GROUND PADA BENTUK
LAHAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DI WILAYAH PESISIR UTARA
PROVINSI BANTEN
Retno Cahya Susanti, Emilya Nurjani, dan Slamet Suprayogi
113
RANCANG BANGUN INSTRUMEN TIDE GAUGE MULTI-PARAMETER
Naufal Ananda, Agus Tri Sutanto, Nanda Winata, Achmad Maulana Rafi, dan
Dinda Jaelani Hidayat
123
RANCANG BANGUN PROTOTIPE ALAT UKUR CURAH HUJAN
MENGGUNAKAN SENSOR ULTRASONIK
Hairatunnisa, Riki Setyono, Fahmi Irfan, dan Irma Dewita Sari

131

PEMBUATAN DIGITAL TERRAIN MODEL DAN PEMETAAN ARAH
ALIRAN SUNGAI DENGAN METODE HYDRO ENFORCEMENT
MENGGUNAKAN POINT CLOUD DATA LIDAR
STUDY KASUS: SEBAGIAN KABUPATEN SUMEDANG, JAWA BARAT
Ilham Jamaluddin dan Desrina Putri H
138
SATUAN KEMAMPUAN LAHAN MORFOLOGI UNTUK
PENGEMBANGAN WILAYAH PERKOTAAN DI KABUPATEN KAUR,
PROVINSI BENGKULU
Adenan Yandra Novrizal
153
UJI KEHANDALAN METODE ANALOGI, REGRESI BERGANDA DAN
ARIMA DALAM PRAKIRAAN CURAH HUJAN DI PALEMBANG
Lisa Agustina, Dinda R Wibawanty, Nugroho D Koestantio, Nurul H Yuliani,
Yuristi Firanozi, dan Desak Putu Okta Veanti
163
ANALISIS KELAIKAN PERALATAN SEISMOGRAPH JARINGAN
INATEWS REGIONAL SULAWESI (STUDI KASUS KEJADIAN GEMPA
BUMI PALU 28 SEPTEMBER 2018) DENGAN METODE POWER SPECTRAL
DENSITY
Alfin Syarifuddin Syahab, Arif Nurkhamdi, dan Martha Maranata Pakpahan 170

xi

SISTEM DETEKSI PARTIKEL POLUTAN KARBON MONOKSIDA DAN PM
2.5 PORTABEL SEBAGAI ALAT BANTU SURVEI KUALITAS UDARA
BERBASIS SMARTPHONE
Bima Tri Ariyanto, Nanda Winata, dan Luhur Himantara
183
PERBANDINGAN KUALITAS UDARA PM10 SAAT KEJADIAN ASAP DAN
NORMAL DI MUARA TEWEH
Ayu Vista Wulandari, Reni Susilowati, Cahyani Dian Pamungkas, dan Nelly
Handayani
192
PENANGGULANGAN DAMPAK POLUSI UDARA DENGAN APLIKASI XPOLLUTION
Aulia Azura, Lutvi Andriani, dan Samhani Aufara Leader
199
ANALISIS HUBUNGAN ANTARA KONSENTRASI PM2.5 DAN FAKTOR
METEOROLOGI DI JAKARTA PUSAT DENGAN PERIODE DATA
JANUARI 2016 - DESEMBER 2018
Meliana Candra Pancasari, Devina Putri Asri, dan Esi Rahmanto
206
PENANGANAN SAMPAH LAUT MELALUI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
BLUE FUND SCHEMES BERBASIS EKOREGION DALAM PERSPEKTIF
GREEN ECONOMY
Jordan Mordekhai, Nia Kurniati, dan Yulinda Adharani
215
ANALISIS TAMBANG GALIAN TIPE C “BROWN CANYON”: ESTIMASI
CADANGAN TAMBANG DAN DAMPAK TERHADAP LINGKUNGAN DI
KECAMATAN ROWOSARI, TEMBALANG, SEMARANG
Vergania Nurlita Putri, Kartika Luthfia Ariwibowo, dan Kevin Setyo Adi
Nugroho
233
PENGARUH VARIABILITAS COOLING DEGREE-DAYS (CDD) TERHADAP
KONSUMSI ENERGI LISTRIK UNTUK SISTEM PENDINGINAN AIR
CONDITIONER (AC) DI JAKARTA PUSAT PERIODE TAHUN 2014‒2018
Vinca Amalia Rizkiafama, Tesla Kadar Dzikiro, dan Rista Hernandi Virgianto
242
STUDI KELAYAKAN TEKNOLOGI OCEAN THERMAL ENERGY
CONVERSION (OTEC) DI INDONESIA BERDASARKAN LAJU
PERUBAHAN SUHU LAUT SELAMA 15 TAHUN (2003-2017)
Saveira Fairuz Ismah, Arief Danial Rahman, Nindya Pradita, dan Ahmad Fadlan
252
RESPON PERUBAHAN FUNGSI EKOSISTEM TERHADAP PERUBAHAN
TUTUPAN LAHAN DAN SKENARIO PERUBAHAN IKLIM DI DAS
CITARUM MENGGUNAKAN KONSEP PRODUKTIVITAS PRIMER BERSIH
Yudha Kristanto, Danang Alfath Aldrian, dan Denico Zakieaulia
262
PROYEKSI INDEK IKLIM EKSTRIM DI PULAU SUMATERA
Femmy Marsitha Barung, I Dewa Gede Arya, dan Haris Munandar Gultom 274

xii

A. F. Rais dan P. Surgiansyah
Prosiding Seminar Nasional Bumi dan Atmosfer 2019

Dampak Westerly Wind Burst yang berhubungan dengan
Madden Jullian Oscillation terhadap Crosswind pada
Bandara Internasional Minangkabau dan Bandara
Fatmawati Soekarno
A. F. Rais1*) dan P. Surgiansyah1
1

Pusat Meteorologi Penerbangan, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
*)

E-mail: achmad.rais@bmkg.go.id

ABSTRAK- Pada banyak studi sebelumnya, dampak westerly wind burst (WWB) yang
berhubungan dengan Madden Julian Oscillation (MJO) hanya ditampilkan terhadap
presipitasi di sekitar Sumatera bagian barat. Oleh karena itu, studi ini bertujuan
mengkaji dampak WWB terhadap crosswind di Bandara Internasional Minangkabau
(MIA) dan Bandara Fatmawati Soekarno (FSA) yang memiliki runway memotong garis
lintang. Komposit anomali angin zonal dan vektor angin 850 HPa reanalisis National
Centers of Enviromental Prediction (NCEP) dalam fase indeks realtime multivariate
MJO (RMM) digunakan untuk mengidentifikasi sinyal MJO dan kaitan MJO terhadap
WWB. Zonal wind 850 HPa MIA dan crosswind MIA dan FSA untuk menganalisis
kaitan WWB terhadap crosswind. Pada fase 1-8 indeks RMM, anomali angin zonal
850HPa memperlihatkan sinyal MJO yang merambat dari Afrika sampai Samudera
Pasifik. WWB di Samudera Hindia timur berpengaruh signifikan terhadap crosswind
baratan pada MIA dan FSA. MJO berpengaruh sangat kuat terhadap WWB di Samudera
Hindia barat Sumatera.
Kata kunci: westerly wind burst, Madden Julian Oscillation, crosswind.

ABSTRACT - In most previous research, the impact of westerly wind burst (WWB)
assosiated with Madden-Julian oscilation (MJO) is just presented toward precipitation
around western Sumatera. So, this study focuses on exploring impact of WWB to
crosswind over Minangkabau International Airport (MIA) and Fatmawati Soekarno
Airport (FSA) which its runway crosses the latitude. Composite of 850 HPa zonal wind
anomaly and wind vector of National Centers of Enviromental Prediction (NCEP)
reanalysis in realtime multivariate MJO (RMM) index phase are used to identify MJO
signal and relation between MJO and WWB. Zonal wind 850 HPa MIA dan crosswind
MIA dan FSA used to analyse relation between WWB and crosswind. In phase 1-8 of
RMM index, zonal wind anomaly 850HPa shows signal of MJO propagating from
Afrika to Pacific Ocean. WWB in Eastern Indian Ocean has significant impact to
westerly crosswind over MIA and FSA. MJO has strong effect to WWB in eastern Indian
Ocean.
Keywords: westerly wind burst, Madden Julian Oscillation, crosswind.
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1.

PENDAHULUAN

Nitta dkk.1 meneliti WWB yang berhembus di Samudera Hindia memiliki
pergerakan ke timur dan terhalangi topografi Sumatera. WWB memiliki periodesitas
kuasi 10 hari2. Konveksi MJO menghasilkan gangguan tropis kembar yang hampir
stasioner pada kedua belahan bumi yang memicu terjadinya WWB di Samudera Hindia3.
MJO dengan amplitudo yang kuat menciptakan kondisi yang baik bagi peningkatan
frekuensi WWB4. Dalam skala interannual, WWB di Samudera Hindia berkaitan
dengan El-Nino4, 5 .
Saat WWB melemah, presipitasi cenderung terjadi di Kotatabang2, 6. Bagian tepi
depan WWB menyediakan kondisi yang baik untuk fase aktif MJO berinteraksi dengan
konveksi diurnal yang bergerak ke barat dan menyebabkan hujan yang lebat pada pantai
barat Sumatera7.
Pada beberapa studi terdahulu, penelitian dampak WWB di Samudera Hindia
terkonsentrasi hanya terhadap presipitasi. Oleh karena itu, penulis meneliti dampak
WWB terhadap unsur selain presipitasi yaitu crosswind pada MIA dan FSA. Informasi
crosswind sangat berguna bagi pelayanan informasi meteorologi untuk take off-landing
pesawat udara. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dampak WWB terhadap
crosswind.
2.

METODE

Penulis menggunakan data angin zonal dan meridional 850 HPa reanalisis NCEP
pada domain 0ºBT - 120ºBB dengan resolusi spasial 2.5º dan resolusi temporal 19812018 yang diperoleh dari NOAA8. Penulis juga mempergunakan data arah dan
kecepatan angin 850 HPa yang didapatkan dari observasi sounding BMKG di MIA dan
arah serta kecepatan angin 10 m di MIA dan FSA selama periode 2006-2018. Indeks
RMM9 juga penulis manfaatkan dalam penelitian ini yang diperoleh melalui link
http://www.bom.gov.au/climate/mjo/graphics/rmm.74toRealtime.txt.
Sinyal MJO dideteksi melalui komposit anomali angin zonal dari Afrika bagian
ekuator sampai Samudera Pasifik pada 8 fase indeks RMM. Faktor angin zonal dapat
menjadi salah satu indikator MJO sehingga dalam membuat indeks RMM menggunakan
angin zonal9. Penulis menghitung anomali angin zonal guna melihat variasi data agar
lebih jelas. Sedangkan WWB dianalisis menggunakan komposit kecepatan vektor angin
di Samudera Hindia sebelah barat Sumatera. Penjalaran WWB ke MIA dianalisis
berdasarkan data observasi sounding MIA dengan treshold kecepatan angin zonal ≥ 20
kts. Data observasi sounding FSA tidak digunakan karena periode observasi yang masih
sangat pendek, yaitu mulai tahun 2016.
Crosswind dikalkulasi menggunakan formula yang menghitung komponen vektor
tegak lurus terhadap landasan10. MIA dan FSA dipilih sebagai tempat penelitian karena
memiliki landasan dngan arah 150º-330º dan 130º-310º (gambar 1). Kemudian,
crosswind dipilih berdasarkan treshold ≥ 20 kts karena panjang landasan MIA dan FSA
> 1500 m11.
Untuk menganalisis dinamika penjalaran WWB ke pantai barat Sumatera, penulis
membuat komposit anomali angin zonal dan arah serta kecepatan vektor angin di
Samudra Hindia sampai barat Sumatera berdasarkan kejadian angin zonal 850HPa ≥ 20
kts observasi sounding MIA.
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Gambar 1. Landasan pada MIA dan FSA
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1 memperlihatkan bahwa anomali angin zonal positif bergerak ke arah timur
dari Afrika bagian ekuator sampai Samudera Pasifik yang mengindikasikan perambatan
MJO. Anomali teresebut tampak memasuki MC pada fase indeks RMM 4-6. Di
Samudera Hindia, arah angin umumnya dari barat pada BBU dan dari timur pada BBS.
Vorteks siklonal terlihat pada semua fase, kecuali fase 5 dan fase 6. Selama fase 3-6,
angin dari barat berhembus dengan kecepatan 10 kts di Samudera Hindia sebelah barat
Sumatera yang dapat menciptakan kondisi yang baik bagi pembentukan WWB.
Pada gambar 2, frekuensi angin zonal 850HPa ≥ 20 kts dari observasi sounding MIA
adalah 230 hari. Frekuensi tersebut lebih kecil dari 5% jumlah banyaknya hari selama
periode 2006-2018. Frekuensi terbesar terjadi pada fase 4 dan 5 dengan nilai 69 dan 55
hari, sedangkan pada fase lainnya, frekuensi tampak jauh lebih kecil.

3

A. F. Rais dan P. Surgiansyah
Prosiding Seminar Nasional Bumi dan Atmosfer 2019

1

2

3

4

5

6

7

8

Gambar 1. Arah (stream) dan kecepatan angin (kontur) serta anomali angin zonal (shaded)
reanalisis NCEP pada ekuator tropis dalam fase 1-8 indeks RMM periode 1981-2018.

Gambar 2. Frekuensi angin zonal 850 HPa ≥ 20 kts observasi sounding MIA.
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Gambar 3. Frekuensi crosswind total dan crosswind baratan pada MIA dan FSA periode
2006-2018.

Gambar 4. Komposit arah (stream) dan kecepatan angin (kontur) serta anomali kecpetan
angin 850HPa reanalisis NCEP berdasarkan kejadian angin zonal 850HPa ≥ 20 kts observasi
sounding MIA.
Pada gambar 3, frekuensi crosswind total MIA paling besar bernilai 17 dan 10 hari
selama fase 4 dan 5. Dari frekuensi total tersebut, sebanyak 13 dan 9 hari merupakan
crosswind baratan. Crosswind baratan MIA memiliki frekuensi yang lebih kecil
dibandingkan dengan angin zonal 850 HPa ≥ 20 kts. Kemungkinan penyebabnya adalah
keberadaan gugusan kepulauan di sebelah barat Sumatera yang menyebabkan interaksi
WWB dengan sirkulasi lokal.
Lain halnya di FSA, frekuensi crosswind total jauh lebih banyak dari komponen yang
sama di MIA. Pada fase 4 dan 5, frekuensi tersebut mencapai 102 dan 103 hari.
Frekuensi crosswind baratan FSA paling besar juga terjadi pada fase 4 dan 5 dengan
nilai mencapai 51 dan 50 hari. Kecenderungan fase yang sama antara frekuensi tebanyak
angin zonal 850 HPa ≥ 20 kts dan crosswind baratan baik pada MIA maupun FSA, yaitu
pada fase 4 dan 5, menunjukkan pengaruh yang signifikan antara WWB dan crosswind.
Komposit angin 850 HPa reanalisis NCEP area Samudera Hindia dan MC pada
gambar 4 memperlihatkan nilai kecepatan angin ≥ 20 kts di Sumatera bagian barat dan
Samudera Hindia bagian timur dengan arah angin berhembus dari barat. Pada area yang
sama, anomali angin zonal 850 HPa reanalisis NCEP juga menunjukan nilai ≥ 20 kts
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yang menandakan pengaruh MJO terhadap pembentukan WWB tampak sangat kuat.
Gangguan tropis kembar juga muncul di Teluk Benggala dan Samudera Hindia barat
daya Sumatera. Gangguan tropis kembar tersebut memiliki putaran siklonal yang
menyebabkan akumulasi kecepatan angin dari barat pada area di antaranya. Akibat
akumulasi tersebut, WWB terbentuk.
4.

KESIMPULAN

Dari pembehasan sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan :
1. Sinyal MJO dapat ditemukan pada perambatan anomali angin zonal 850 HPa.
2. WWB di Samudera Hindia barat Sumatera berpengaruh signifikan terhadap
crosswind baratan pada MIA dan FSA.
3. MJO berpengaruh sangat kuat terhadap WWB di Samudera Hindia barat Sumatera.
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ABSTRAK - Arlindo telah dikenal luas sebagai satu-satunya saluran yang melewati
daerah tropis dimana terjadi pertukaran massa air antar samudra, yaitu dari Samudra
Pasifik menuju Samudra Hindia, dari Pasifik Barat Laut ke Samudra Hindia Selatan.
Arlindo memiliki karakteristik yang sangat berkaitan dengan fenomena alam yang
terjadi akibat gabungan dari proses-proses dinamika atmosfer dan samudra yang dipicu
oleh adanya perubahan atau anomali iklim di Samudra Pasifik, yang nantinya
berdampak pula terhadap keadaan iklim di Indonesia. Arlindo dapat mempengaruhi
ENSO yang apabila terjadi akan menyebabkan berbagai bencana hidrometeorologi,
salah satunya siklon tropis. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dari
intensitas arlindo terhadap siklon tropis di Pasifik Barat Laut dan Samudra Hindia
Selatan. Data yang digunakan adalah data siklon tropis dari JAXA (Japan Aerospace
Exploration Agency), NII (National Institute of Informatics), dan BoM (Bureau of
Meteorology) mulai tahun 1993-2017. Untuk intensitas Arlindo, digunakan data arus
geostropik di perairan Indonesia yang didapat dari data Copernicus Marine. Hasilnya
menunjukan bahwa saat intensitas arlindo melemah, terjadi peningkatan yang signifikan
terhadap durasi siklon tropis di Samudra Hindia Selatan, namun tidak untuk intensitas
siklonnya. Sementara itu, tidak ada signifikansi baik pada durasi maupun intensitas
siklon di Pasifik Barat Laut.
Kata kunci: arlindo, siklon tropis, el nino, la nina

ABSTRACT - Indonesian Throughflow (ITF) has been widely known as the only
channel that passes through the tropics where there is an exchange of water mass
between oceans, that is from the Pacific Ocean to the Indian Ocean, from the Northwest
Pacific to the South Indian Ocean. Indonesian Throughflow has characteristics that are
very related to natural phenomena that occur due to a combination of atmospheric and
oceanic dynamics processes triggered by climate changes or anomalies in the Pacific
Ocean, which will also have an impact on the climate in Indonesia. Indonesian
Throughflow can influence ENSO, which in the event will cause various
hydrometeorological disasters, one of which is tropical cyclones. The purpose of this
study was to see the effect of the intensity of the Indonesian Throughflow on tropical
cyclones in the Northwest Pacific and the South Indian Ocean. The data used are
tropical cyclone data, which is obtained from JAXA (Japan Aerospace Exploration
Agency), NII (National Institute of Informatics), and BoM (Bureau of Meteorology)
from 1993-2017. For Indonesian Throughflow intensity, geostrophic current data in
Indonesia are obtained from Copernicus Marine. The results show when the Indonesian
Throughflow intensity decreases, there will be a significant increase in the duration of
the tropical cyclones in the South Indian Ocean, but not for the intensity of the tropical
cyclones itself . Meanwhile, there is no significant either in the duration or the intensity
of the tropical cyclone in the Northwest Pacific.
Keywords: indonesian throughflow, tropical cyclone, el nino, la nina
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1. PENDAHULUAN
Siklon tropis dapat menyebabkan dampak yang sangat merusak bagi daerah yang
dilewatinya. Tidak salah apabila siklon tropis dianggap sebagai bencana yang paling
mematikan karena dapat berpengaruh terhadap struktur geomorfologi dan ekologi,
terutama di lautan.1 Siklon tropis sendiri ialah pusaran atmosferik kuat yang terbentuk
di atas lautan tropis yang hangat dan merupakan tingkatan dewasa dalam gangguan
tropis.2,3 Menurut BMKG,4 siklon tropis dapat terbentuk dengan persyaratan berikut ini:
1. Suhu permukaan laut sekurang-kurangnya 26.5º C hingga ke kedalaman 60
meter.
2. Kondisi atmosfer yang tidak stabil yang memungkinkan terbentuknya awan
Cumulonimbus. Awan-awan ini, yang merupakan awan-awan guntur, dan
merupakan penanda wilayah konvektif kuat, adalah penting dalam
perkembangan siklon tropis.
3. Atmosfer yang relatif lembab di ketinggian sekitar 5 km. Ketinggian ini
merupakan atmosfer paras menengah, yang apabila dalam keadaan kering tidak
dapat mendukung bagi perkembangan aktivitas badai guntur di dalam siklon.
4. Berada pada jarak setidaknya sekitar 500 km dari ekuator. Meskipun
memungkinkan, siklon jarang terbentuk di dekat ekuator.
5. Gangguan atmosfer di dekat permukaan bumi berupa angin yang berpusar yang
disertai dengan pumpunan angin.
6. Perubahan kondisi angin terhadap ketinggian tidak terlalu besar. Perubahan
kondisi angin yang besar akan mengacaukan proses perkembangan badai guntur.
Sama seperti namanya, siklon tropis merupakan siklon yang tumbuh di perairan
sekitar daerah tropis, yang memiliki suhu muka laut yang hangat. Indonesia yang berada
di daerah ekuator tropis sejatinya bukan daerah yang dilintasi siklon tropis. Namun,
pembentukan siklon tropis di daerah Pasifik Barat Laut dan Samudra Hindia Selatan
dapat mempengaruhi keadaan cuaca di wilayah Indonesia.5
Selain siklon tropis, fenomena lain yang dapat menyebabkan kondisi cuaca atau
iklim yang ekstrim di daerah tropis ialah fenomena El Nino (La Nina).5 ENSO telah
dikenal sebagai faktor utama dalam modulasi keberagaman antar tahunan dari aktivitas
siklon tropis di wilayah Pasifik Barat Laut.6,7,8,9,10 Selain itu, El Nino (La Nina) memiliki
pengaruh positif yang signifikan terhadap intensitas dan masa hidup siklon di sekitar
wilayah Indonesia.11
Salah satu indikator untuk mempelajari fenomena El Nino dan La Nina adalah
dengan mempelajari Arus Lintas Indonesia atau Arlindo (Indonesian Throughflow,
ITF).12 Arlindo telah dikenal luas sebagai satu-satunya saluran yang melewati daerah
tropis dimana terjadi pertukaran massa air antar samudra, yaitu dari Samudra Pasifik
menuju Samudra Hindia, dari Pasifik Barat Laut ke Samudra Hindia Selatan.13 Arlindo
merupakan massa air yang mengalir terutama pada lapisan termoklin, yaitu lapisan
dimana suhu pada kolom air turun cepat terhadap kedalaman, dimana lapisan tersebut
terdapat pada kedalaman sekitar 75-200 meter dan dapat bervariasi pada lokasi dan
musim yang berbeda.14 Arlindo mempunyai karaterisktik yang sangat terkait dengan
fenomena besar alami yang terjadi di bumi ini seperti El Nino dan La Nina. 14 Kedua
fenomena besar itu merupakan gabungan (coupling) proses-proses dinamika atmosfer
dan samudra yang dipicu oleh terjadinya perubahan atau anomali iklim di Samudra
Pasifik.14 Terjadinya El Nino dan La Nina di Samudra Pasifik akan memberikan
pengaruh yang nyata pula pada intensitas aliran Arlindo.14 Pada saat terjadinya El Nino,
intensitas aliran Arlindo melemah, dan sebaliknya terjadi pada saat La Nina.14
Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dari intensitas Arlindo terhadap
siklon tropis di Pasifik Barat Laut dan Samudra Hindia Selatan. Siklon tropis tersebut
akan dikategorikan menggunakan Skala Saffir-Simpson (Saffir-Simpson Hurricane
Scale), yaitu pengkategorian dari 1 sampai 5 pada siklon tropis berdasarkan pada
kecepatan angin (tabel 1).15
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Tabel 1. Skala Saffir-Simpson
Kategori Keterangan
1
2
3
4
5

2.

64-82 knot
119-153 km/jam
83-95 knot
154-177 km/jam
96-112
knot
178-208 km/jam
113-136
knot
209-251 km/jam
≥137
knot
≥252 km/jam

METODE

Data kecepatan angin siklon tropis yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh
dari dari JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency), NII (National Institute of
Informatics), dan BoM (Bureau of Meteorology) mulai tahun 1993-2017, dengan daerah
pengambilan data siklon tropis untuk di Pasifik Barat Laut (Northwest Pasific, NWP)
berada pada koordinat 0-30ºLU dan 110ºBT-150ºBT dan untuk di Samudra Hindia
Selatan (South Indian Ocean, SIO) berada pada koordinat 0-30ºLS dan 90ºBT-130ºBT
(gambar 1). Sebagai pembandingnya, data kecepatan Arlindo digunakan data arus
geostropik kedalaman 200 m di perairan Indonesia yang didapat dari data Copernicus
Marine (http://marine.copernicus.eu/) pada koordinat 3ºLU-11ºLS dan 115ºBT-130ºBT
(gambar 1). Selanjutnya, data kecepatan arlindo tersebut dianalisis secara spasial
menggunakan perangkat lunak GrADS untuk melihat secara langsung hasil olahannya
terutama dalam skala bulanan.

Gambar 1. Lokasi penelitian
Setelah didapatkan data siklon tropis dan data kecepatan Arlindo, kedua data tersebut
dianalisis dengan menggunakan metode statistik. Dalam penelitian ini akan dianalisis
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mengenai hubungan antara kecepatan Arlindo terhadap durasi dan intensitas siklon
tropis di Pasifik Barat Laut dan Samudra Hindia Selatan, yaitu dengan mencari nilai
regresi, koefisien korelasi dan nilai probabilitasnya.
Menurut Levin dan Rubin,16 nilai regresi digunakan untuk menentukan sifat-sifat
serta kekuatan dari hubungan antara dua variabel serta memprediksi nilai dari suatu
variabel yang belum diketahui dengan didasarkan pada observasi masa lalu terhadap
variabel tersebut dan variabel-variabel lainnya. Kendati demikian, meskipun nilai dari
regresi yang dihasilkan kecil, belum tentu hubungan antara ke dua variabel tersebut
tidak signifikan. Maka dari itu, diperlukan untuk mencari nilai probabilitas.
Nilai probabilitas (P-Value) ialah suatu ukuran dari jumlah pasti bukti yang
bertentangan dengan H0 di mana semakin kecil nilai probabilitasnya, semakin banyak
bukti yang bertentangan dengan H0 .17 Nilai probabilitas maksimal yang digunakan
adalah 0,05 yang berarti bahwa tingkat kepercayaan terhadap korelasi tersebut adalah
sebesar 95%.
Selain penelitian diatas, dalam penelitian ini akan dianalisis pula pengaruh El Nino
(La Nina) terhadap durasi dan intensitas siklon tropis dari tahun 1989-2018 dengan area
penelitian berada pada koordinat 90˚BT-150˚BT dan 30˚LU-30˚LS (gambar1). Analisis
tambahan ini dilakukan untuk dibandingkan dengan analisis pertama. Data siklon tropis
yang digunakan dalam analisis kedua ini diperoleh dari JAXA (Japan Aerospace
Exploration Agency), IMD (India Meteorological Department), NII (National Institute
of Informatics), dan BoM (Bureau of Meteorology) dari tahun 1989 sampai 2018.
Sementara itu, data indeks Nino 3.4 mingguan diperoleh dari NOAA (National Oceanic
and Atmospheric Administration). Sama halnya seperti analisis pertama, pada analisis
kedua akan menggunakan metode statistik.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Keadaan Arlindo di Indonesia
Arus Lintas Indonesia sebagai arus yang menghubungkan Samudra Pasifik dan
Samudra Hindia, mengalir di bagian laut dalam kawasan timur Kepulauan Indonesia
dan mempengaruhi sifat-sifat fisis dan kimiawi dari kedua Samudra tersebut.18,19 Secara
umum, Arlindo bergerak dari Pasifik Barat Laut menuju Samudra Hindia Selatan,
dimana Selat Makassar menjadi pintu gerbang utama masuknya Arlindo ke perairan
Indonesia (gambar 2).

Gambar 2. Rata-rata arah Arlindo (a) dan rata-rata kecepatan Arlindo (b) pada kedalaman
200 m dari tahun 1993-2017.
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Menurut Gordon,20 Arlindo mengalirkan massa air ke Samudra Hindia dengan
total sekitar 10 Sv (1 Sverdrup = 1 juta m3/detik) yang sebagian besar melewati Selat
Makassar (8 Sv), kemudian keluar lewat Selat Ombai (4,5 Sv), Celah Timor (4,3 Sv)
dan Selat Lombok (1,7 Sv). Hal ini sesuai dengan gambar 2 yang menunjukan keadaan
rata-rata kecepatan Arlindo dari kurun waktu 1993-2017.
Kecepatan arus yang dominan terlihat dalam gambar 2 adalah sebesar 0,3 m/s pada
kedalaman 200 m dan cenderung lebih cepat di area Selat Makassar dengan kecepaan
arus sekita 0,7 m/s. Daerah Selat Makassar sebelah utara sebagai pintu gerbang utama
Arlindo dengan Selat Ombai memiliki kecepatan arus rata-rata yang relatif sama, yaitu
sekita 0.4 m/s.
3.2 Analisis Hubungan El Nino(La Nina) dengan Siklon Tropis di sekitar wilayah
Indonesia
ENSO telah dikenal sebagai faktor utama dalam modulasi keberagaman antar
tahunan dari aktivitas siklon tropis di wilayah Pasifik Barat Laut. Analisis hubungan
antara El Nino (La Nina) dan siklon tropis ini diperlukan untuk membandingan hasil
analisis antara Arlindo dengan siklon tropis. Analisis ini dipertimbangkan dikarenkakan
terjadinya El Nino dan La Nina di Samudra Pasifik akan memberikan pengaruh yang
nyata pada intensitas aliran Arlindo. Hasil dari analisis hubungan ENSO (sumbu x)
dengan intensitas dan durasi siklon tropis (sumbu y) di sekitar wilayah Indonesia dalam
grafik pencar dan tabulasi dapat dilihat pada gambar 3 dan tabel 2.

Gambar 3. Grafik pencar analisis hubungan El Nino (La Nina) dengan durasi siklon tropis di
selatan ekuator (a), intensitas siklon tropis di selatan ekuator (b), durasi siklon tropis di utara
ekuator (c), intensitas siklon tropis di utara ekuator (d), durasi siklon tropis di semua wilayah
penelitian (e) dan intensitas siklon tropis di semua wilayah penelitian (f).
Tabel 2. Hasil analisis pengaruh El Nino (La Nina) terhadap siklon tropis di sekitar wilayah
Indonesia
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Analisis

Wilayah

Nilai Regresi
(R2)

Intensitas
Siklon

Durasi
Siklon

Koefisien
Korelasi (R)

Nilai
Probabilitas

Ket.

Total

0.01787

0.13369

0.001692

Signifikan

Utara

0.01895

0.13764

0.005764

Signifikan

Selatan

0.01398

0.11823

0.152373

Tidak Signifikan

Total

0.04249

0.20614

1.11E-06

Signifikan

Utara

0.06189

0.24877

4.52E-07

Signifikan

Selatan

0.01047

0.10233

0,215846

Tidak Signifikan

Dari tabel 2 terlihat bahwa El Nino (La Nina) secara signifikan dapat
mempengaruhi intensitas dan durasi siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia, terutama
di sebelah utara ekuator atau dapat dikatakan di wilayah Pasifik Barat Laut. Dengan
korelasi yang positif memiliki arti bahwa semakin besar indeks Nino 3.4 (mengarah ke
fenomena El Nino) maka intensitas dan durasi siklon akan bertambah pula. Sementara
itu, tidak ada pengaruh El Nino (La Nina) terhadap siklon tropis di sebelah selatan
ekuator atau di wilayah Samudra Hindia Selatan.
3.3 Analisis Hubungan Arlindo dengan Siklon Tropis
Menurut LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia),14 Arlindo mempunyai
karaterisktik yang sangat terkait dengan fenomena besar alam, beberapa diantaranya
yaitu fenomena El Nino dan La Nina. Pada saat terjadinya El Nino, intensitas aliran
Arlindo melemah, dan sebaliknya terjadi pada saat La Nina. Dalam analisis hubungan
El Nino (La Nina) dengan siklon tropis, telah dijelaskan bahwa ada pengaruh yang
signifikan dari terjadinya El Nino (La Nina) terhadap fenomena siklon tropis terutama
di daerah Pasifik Barat Laut. Gambar 4 Menjelaskan hasil analisis hubungan antara
kecepatan Arlindo (sumbu x) terhadap durasi dan intensitas siklon tropis (sumbu y)
dalam grafik pencar dan lebih lanjut dijelaskan dalam tabel 3
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Gambar 4. Grafik pencar analisis hubungan Arlindo dengan durasi siklon tropis di SIO (a),
intensitas siklon tropis di SIO (b), durasi siklon tropis di NWP (c) dan intensitas siklon tropis
di NWP (d).

Analisis

Durasi
Siklon
Intensitas
Siklon

Tabel 3. Hasil analisis pengaruh Arlindo terhadap siklon tropis
Nilai
Koefisien
Regresi
Nilai
Ket.
Wilayah
Korelasi
Probabilitas
(R)
(R2)
NWP

8.57E-05

-0.00926

0.86998

SIO

0.07809

-0.27946

0.01322

NWP

0.00125

-0.03533

0.53212

SIO

0.01157

0.10755

0.34866

Tidak
Signifikan
Signifikan
Tidak
Signifikan
Tidak
Signifikan

Secara umum, hubungan antara Arlindo dengan siklon tropis memiliki koefisien
korelasi yang negatif. Namun, tabel 3 menunjukan bahwa Arlindo hanya berpengaruh
secara signifikan terhadap durasi siklon di Samudra Hindia Selatan (gambar 4a), yang
berarti semakin kecil kecepatan dari Arlindo, durasi siklon tropis di Samudra Hindia
Selatan akan semakin lama. Sementara itu, tidak ada korelasi yang signifikan untuk di
daerah Pasifik Barat Laut.
3.4 Pembahasan
Berdasarkan hasil yang diperoleh dapat dikatakan bahwa Arlindo berpengaruh
terhadap siklon tropis, khususnya terhadap durasi siklon tropis di wilayah Samudra
Hindia Selatan. Meskipun untuk nilai regresinya dalam hal ini tergolong rendah, tetapi
memiliki nilai probabilitas yang signifikan. Hal ini cukup untuk menunjukkan bahwa
semakin kecil kecepatan dari Arlindo, durasi siklon di Samudra Hindia Selatan juga
akan semakin lama.
Sementara itu, intensitas siklon di Pasifik Barat Laut dan Samudra Hindia Selatan
serta durasi siklon di Pasifik Barat Laut memiliki nilai regresi yang lebih kecil
dibandingkan dengan durasi siklon di Samudra Hindia Selatan serta nilai probabilitas
yang tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa Arlindo hanya memiliki korelasi yang kecil
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terhadap durasi dan intensitas siklon di wilayah tersebut serta tidak berpengaruh
terhadap durasi dan intensitas siklon pada wilayah tersebut.
Kemudian, sebagai pembanding juga ditampilkan analisis pengaruh ENSO terhadap
siklon disekitar wilayah Indonesia. Dimana berdasarkan hasil yang diperoleh dapat
dilihat bahwa ENSO secara signifikan dapat mempengaruhi intensitas dan durasi siklon
di utara ekuator dengan nilai korelasi yang positif. Hal ini menunjukan bahwa semakin
besar indeks Nino 3.4 (mengarah ke fenomena El Nino) maka intensitas dan durasi
siklon akan bertambah pula.
Hal tersebut sejalan dengan hasil analisis hubungan Arlindo dengan siklon tropis
dimana didapat bahwa Arlindo memiliki hubungan yang signifikan terhadap durasi
siklon di Samudra Hindia Selatan. Artinya, saat intensitas Arlindo diperlambat yang
dipengaruhi pula oleh terjadinya El Nino maka durasi siklon di Samudra Hindia Selatan
akan semkin lama, begitu pula sebaliknya.
4.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian diatas maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. El Nino (La Nina) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap intensitas
dan durasi siklon tropis di sekitar wilayah Indonesia, terutama di wilayah utara
ekuator. Artinya, semakin besar indeks Nino 3.4 (semakin menuju ke fenomena
El Nino) maka intensitas dan durasi siklon akan bertambah pula.
2. El Nino (La Nina) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap siklon
tropis di wilayah selatan ekuator.
3. Arlindo memiliki pengaruh yang signifikan terhadap durasi siklon tropis dengan
korelasi yang negatif di Samudra Hindia Selatan. Hal ini berarti bahwa semakin
kecil kecepatan dari Arlindo, maka durasi siklon tropis di Samudra Hindia
Selatan akan semakin lama.
4. Arlindo tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap durasi dan intensitas
siklon tropis di Pasifik Barat Laut, dan Arlindo tidak memiliki pengaruh yang
signifikan terhadap intensitas siklon di Samudra Hindia Selatan.
5. Meskipun El Nino (La Nina) dapat mempengaruhi keadaan Arlindo, yang berarti
ada keterkaitan antara El Nino (La Nina) dengan Arlindo, kedua mempunyai
pengaruh yang berbeda terhadap siklon tropis di sekitar Indonesia. Hal ini terjadi
kemungkinan salah satunya diakibatkan oleh keberadaan Arlindo itu sendiri dan
siklon tropisnya. Suhu permukaan laut yang dibutuhkan untuk pertumbuhan
siklon tropis sekurang-kurangnya 26.5ºC hingga ke kedalaman 60 meter.
Sementara itu, kedalaman yang digunakan pada penelitian ini adalah sebesar 200
meter dikarenakan Arlindo berada pada lapisan termoklin yang berada pada
kedalaman sekitar 75-200 meter. Dalam hal ini diperlukan penelitian lebih lanjut.
6. Diperlukannya penelitian lebih lanjut mengenai penelitian ini serta faktor-faktor
lain yang dapat memperjelas kondisi hubungan Arlindo dengan siklon tropis.
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ABSTRAK - Bogor termasuk wilayah yang rawan terjadi cuaca ekstrim sebab
topografinya dikelilingi oleh pegunungan dan tempat tumbuhnya awan konvektif.
Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan
pemberitaan media massa, tercatat sering terjadi kejadian hujan lebat bahkan hujan es
yang sangat erat kaitannya dengan aktivitas awan konvektif. Penelitian ini
mengidentifikasi perbedaan karakteristik awan konvektif penyebab hujan es dan hujan
lebat melalui analisis terhadap 7 kejadian hujan es dan 7 kejadian hujan lebat di wilayah
tersebut menggunakan data radar cuaca, data satelit Himawari-8 dan data radiosonde.
Pendekatan komparatif dilakukan untuk membandingkan persamaan atau perbedaan
dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti. Awan konvektif penyebab
hujan es memiliki waktu hidup 150-180 menit dengan nilai VIL-density berkisar antara
2,2 – 3,5 g m-3, ketinggian freezing level mencapai 4,9 km dan suhu puncak awan
berkisar -60,5°C sampai dengan -82,5°C. Sedangkan awan konvektif penyebab hujan
lebat memiliki waktu hidup 180-300 menit dengan nilai VIL--density bernilai 1,3 – 1,8
g m-3, ketinggian freezing level mencapai 5,2 km dan suhu puncak awan bernilai 71,5°C sampai dengan -82,5°C. Indeks labilitas atmosfer bersifat labil dan mendukung
adanya aktivitas konveksi kuat yang menyebabkan hujan es maupun hujan lebat. Hasil
tersebut menunjukan perbedaan yang cukup signifikan pada nilai VIL-density,
ketinggian freezing level dan waktu hidup awan konvektif, sementara untuk labilitas
atmosfer dan suhu puncak awan tidak menunjukan perbedaan yang signifikan.
Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi pendukung penyusunan
peringatan dini untuk meminimalisir dampak yang dapat ditimbulkan.
Kata kunci: Hujan es, hujan lebat, radar, satelit

ABSTRACT - Bogor including areas prone to extreme weather because the topography
is surrounded by mountains and the growth of convective clouds. Based on the report
of the National Agency for Disaster Management (BNPB) and the mass media,there
were frequent occurrence of heavy rain and even hail is closely associated with
convective cloud activity. This study identifies the causes of the different characteristics
of convective clouds causes hail and heavy rain through the analysis of the 10 events of
hail and heavy rain in the region using weather radar data, Himawari-8 satellite data
and radiosonde data. Conducted a comparative approach to compare the similarities
or differences of two or more of the facts and the properties of the object studied. Causes
convective clouds hailstones have a life time 150-180 minutes with VIL-density values
ranged from 2,2 to 3,5 g m-3, freezing level heights of 4,9 km and cloud top temperature
ranging from -60,5 ° C to -82,5 ° C. While the cause of convective clouds causes heavy
rains have life time 180-300 minutes with VIL-density value is worth 1,3 to 1,8 g m-3,
freezing level heights up to 5,2 km and cloud top temperature worth -71,5 ° C to -82,5 °
C. The atmospheric lability index is labile and supports strong convection activity that
causes hail and heavy rain. These results show a significant difference in the value of
VIL-density, the height of the freezing level and the life time of convective clouds, while
for the atmosphere and temperature lability cloud tops showed no significant difference.
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This research is expected to be used as supporting information for the preparation of
early warnings to minimize the impact that can be caused.
Keywords: Hail, heavy rain, radar, satellites

1. PENDAHULUAN
Menurut Menurut Peraturan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Nomor 09 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelaksanaan Peringatan
Dini, Pelaporan, dan Diseminasi Informasi Cuaca Ekstrem, Hujan lebat adalah hujan
dengan intensitas paling rendah 50 mm/24 jam dan/atau 20 mm/jam. Sedangkan Hujan
es (hail) adalah hujan yang berbentuk butiran es yang mempunyai garis tengah paling
rendah 5 mm dan berasal dari awan Cumulonimbus. Awan cumulonimbus merupakan
awan konvektif yang menjulang tinggi sebagai awan hujan yang disertai angin kencang
dan petir (Haryoko, 2009).
Menurut Tjasyono (2008) awan konvektif adalah awan yang yang terjadi karena
kenaikan udara di atas permukaan yang relatif panas. Pertumbuhan hujan es dimulai
saat awan yang sebagian atau seluruhnya mempunyai suhu <10°C berisi tetes-tetes
kelewat dingin dan kristal es yang disebut awan dingin. Pertumbuhan kristal es dalam
awan campuran dapat melalui beberapa fase/tahap yaitu (Tjasyono, 2008) :
1. Fase uap
: deposisi air menjadi kristal es, yaitu pengintian uap air menjadi
inti es
2. Pembekuan
: partikel es tumbuh oleh pembekuan tetes kelewat dingin saat
terjadi tumbukan.
3. Penggabungan : penggabungan terjadi suhu >-10°C atau >-5°C saat permukaan es
menjadi lengket. Saat kristal es meningkat, pertumbuhan ini juga
ikut meningkat.
Proses terbentuknya hujan es membutuhkan waktu minimal 30 menit berdasarkan
kekuatan updraft didalam awan yang umumnya memiliki tinggi puncak lebih dari 10
km (Sucahyono, 2013).
Radar (Radio Detection and Ranging) cuaca Doppler adalah salah satu instrumen
yang digunakan untuk mendeteksi aktifias awan konvektif. Parameter yang dapat
diamati melalui radar cuaca Doppler adalah echo reflektivitas dan radial velocity. Nilai
reflektivitas dipengaruhi oleh jumlah massa, volume, dan densitas pada suatu sampling
volume yang teramati (Wardoyo, 2012). Sedangkan nilai radial velocity dihitung
menggunakan prinsip Doppler, dengan merata-rata nilai kecepatan partikel pada suatu
sampling volume (Rinehard, 2010). Menurut penelitian Holleman (2001) batas ambang
nilai reflektivitas pada saat kejadian hujan es adalah 55 dBz.
Selain menggunakan citra radar, penelitian ini juga menggunakan data citra satelit
himawari dalam mendeteksi munculnya awan konvektif. Kemunculan satelit Himawari8 yang dimulai pada tahun 2015 memiliki 16 kanal sebagai generasi pembaruan dari
MTSAT-2 (Multi Transpose Satellite-2) mempermudah pengamatan pertumbuhan
awan konvektif secara lebih detil (JMA, 2015). Nilai ketinggian Freezing Level dan
suhu puncak awan dari hasil pengolahan data satelit digunakan sebagai salah satu
indikator dalam mengamati pertumbuhan awan konvektif. Freezing level adalah
ketinggian di lapisan atmosfer dengan suhu 0°C yang membuat tetes-tetes air berubah
menjadi es.
Robert dan Rutledge (2003) menganalisis evolusi sistem konvektif dengan
memonitor awan Cumulus menggunakan data citra satelit GOES-8 dan data radar
Weather Surveillance Radar-1988 Doppler (WSR-88D) di wilayah Colorado, Virginia
dan New Mexico. Hasilnya terlihat bahwa pertumbuhan sel konvektif dimulai saat
penurunan suhu puncak awan pada satelit mencapai 0º C (subfreezing) dan nilai
reflecitivity pada citra radar mecapai 30 – 35 dBZ. Nilai yang dihasilkan tersebut
kemudian dijadikan nilai ambang batas untuk melacak pergerakan awan badai.
Cempaka (2017) melakukan penelitian menentukan waktu inisiasi dan evolusi awan
konvektif menggunakan data penginderaan jarak jauh di wilayah Jawa Bagian Barat
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untuk mengetahui karakterisitik dari proses inisiasi dan evolusi dari awan konvektif.
Fase inisiasi ditandai dengan mulai adanya sel konvektif terdeteksi pada radar cuaca
dengan nilai Z maksimum berkisar 37-43 dBZ dan nilai VIL dengan range 0.6 - 3.4
kg/m2 menggambarkan bahwa potensi cuaca buruk belum signifikan. Pada fase matang,
waktu rata-rata awal terjadinya fase matang adalah 67 menit setelah inisiasi. Nilai Z
radar maksimum berkisar antara 40.5 – 54.5 dBZ, nilai VIL 3.08 – 19.7 kg/m2. Pada
fase peluruhan waktu rata-rata awal terjadinya fase peluruhan adalah 120 menit setelah
fase matang. Nilai Z radar maksimum berkisar antara 36.5 – 40.5 dBZ, nilai VIL
berkisar antara 0.6 – 6.3 kg/m2.
Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), wilayah
kota Bogor dan kabupaten Bogor tercatat sering terjadi kejadian cuaca ekstrim salah
satunya adalah hujan lebat hingga hujan es. Hal ini disebabkan wilayah tersebut
dikelilingi oleh pegunungan dan tempat tumbuhnya awan konvektif.
Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana perbedaan karakteristik awan
konvektif penyebab hujan hujan es (hail) dan hujan lebat di wilayah kota Bogor dan
kabupaten Bogor. Penalitian yang dilakukan berupa studi kasus terhadap beberapa kasus
hujan es dan hujan lebat. Pendekatan komparatif dilakukan untuk membandingkan
persamaan atau perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti.
Dari penelitian ini diarapkan pengetahuan mengenai karakteristik awan konvektif
penyebab kejadian tersebut, dapat digunakan sebagai informasi dalam mendukung
upaya peringatan dini untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan.
2.

METODE

2.1 Lokasi dan Data Penelitian
Penelitian ini menggunakan wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor sebagai
lokasi penelitian seperti yang terdapat pada Gambar 1.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian
Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan banyaknya pemberitaan
media massa mengenai kejadian hujan es dan informasi laporan dari BPBD setempat
dalam periode 2015-2019. Selain itu, jarak lokasi penelitian tempat terjadinya fenomena
hujan es dan hujan lebat terhadap pusat radar juga menjadi pertimbangan. Dimana
menurut Wardoyo, (2016) jarak efektif untuk pengamatan dan analisis suatu objek pada
radar gematronik adalah hingga 120 km. Dari pertimbangan tersebut, ditentukan 8 kasus
hujan es dan 8 kasus hujan lebat yang dapat dilihat dalam tabel 1.
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Tabel 1. Lokasi dan Waktu Kejadian Hujan Es dan Hujan Lebat
Hujan es

Hujan lebat

Tanggal

Jarak dari
Radar Cuaca

Lokasi

Tanggal

Jarak dari
Radar Cuaca

Lokasi

20 Maret 2018
8 Agustus 2017
2 Mei 2017
5 Juli 2016
30 November 2015
21 September 2015
31 Juli 2015

31.7 km
51.2 km
41.3 km
47.6 km
41.8 km
50.0 km
48.6 km

Parung Panjang
Leuwiliang
Cileungsi
Gunung Batu
Yasmin
Ciluar
Dramaga

12 Januari 2019
2 Januari 2019
20 Mei 2018
10 November 2018
13 April 2018
14 Oktober 2017
13 April 2017

42.8 km
61.3 km
56.4 km
46.2 km
56.1 km
47.9 km
56.3 km

Tanah Sareal
Cigombong
Bondongan
Bandarjati
Jasinga
Cimahpar
Cisarua

Data penelitian berupa data radar cuaca, data satelit himawari-8 dan data radiosonde
pada waktu kejadian hujan es atau hujan lebat berlangsung. Data radar cuaca berupa
data mentah (raw data) volumetric radar cuaca BMKG Jakarta. Radar cuaca Jakarta tipe
C-Band, polarisasi tunggal (horizontal) merek EEC. Metode operasional radar cuaca
Jakarta menggunakan Volume Coverage Pattern (VCP) 21 yang memiliki 11 elevasi,
yaitu dari 0,50⁰ hingga 19,50⁰ (gambar 2). Mode scan ini dipergunakan pada saat
kondisi musim hujan ataupun masa pancaroba dengan peluang hujan yang tinggi.

Gambar 2 Volume Covarage Pattern (VCP) 21 (Wardoyo, 2016)
Data satelit Himawari-8 yang digunakan adalah data kanal IR1 (Infrared) atau B13
yang diolah untuk mendapatkan data ketinggian freezing level dan time series suhu
puncak awan. Format data yang digunakan yaitu .Z dengan resolusi 0.02º x 0.02º. Data
radar cuaca dan data satelit diperoleh dari BMKG Bidang Pengelolaan Citra Inderaja.
Adapun data pengamatan udara atas yang digunakan adalah data radiosonde Stasiun
Meteorologi Cengkareng (96749) yang diunduh melalui Weather Wyoming Web dengan
data pukul 00 UTC dan 12 UTC pada hari kejadian hujan es maupun hujan lebat.
2.2 Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus menggunakan beberapa kasus
kejadian hujan lebat maupun hujan es. Selanjutnya, kedua studi kasus tersebut akan
digunakan untuk membandingkan karakteristik awan konvektif penyebab hujan lebat
maupun hujan es. Pendekatan komparatif dilakukan untuk membandingkan persamaan
atau perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti. Dalam hal
ini adalah karakteristik awan konvektif penyebab hujan lebat dan hujan es. Karakteristik
awan konfektif tersebut diteliti dari beberapa indikator yaitu waktu hidup dan
pergerakan inti sel, VIL--density, suhu puncak awan, freezing level dan labilitas udara.
Raw data radar cuaca dengan format (*.vol) diolah menggunakan aplikasi Rainbow5 dengan output produk Coloumn Maximum (CMAX), Vertical Cut (VCUT), Echo
Height (EHT), dan Vertical Integrated Liquid (VIL). Produk CMAX dan VCUT
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digunakan untuk menentukan waktu hidup awan konvektif tiap kejadian dengan
memperhatikan nilai reflektivitas. Penentuan waktu hidup awan konvektif didasarkan
pada syarat batas hasil penelitian yang dilakukan oleh Robert dan Rutledge (2003).
Hasil dari penelitian tersebut ialah waktu hidup dihitung pada rentang Z antara ≥ 35
dBZ untuk awal inisiasi dan Z yang menuju nilai ≤ 35 dBZ sebagai awal evolusi awan.
Analisis pergerakan inti sel menggunakan produk VCUT juga dilakukan untuk
mengetahui keberadaan inti sel sebelum kejadian sampai sesudah kejadian. Setiap kasus
dilakukan dengan posisi yang berbeda berdasarkan letak sel badai. Selanjutnya, produk
VIL yang merupakan nilai kandungan uap air dan EHT yang merupakan nilai tinggi
puncak awan digunakan untuk menentukan nilai VIL--density dengan menggunakan
persamaan berikut (Amburn dan Wolf, 1997).
𝑉𝐼𝐿 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 =

𝑉𝐼𝐿
𝐻𝑡𝑜𝑝

Keterangan :
VIL : nilai kandungan uap (kg m-2)
Htop : tinggi puncak awan (m)
Penelitian yang dilakukan Amburn dan Wolf (1997) menghasilkan nilai VIL-density
3,5 g m-3 sebagai threshold dari hujan es. Nilai VIL-density dapat mengidentifikasi
badai terhadap refleksi ketinggian badai tersebut. Semakin meningkatnya nilai VILdensity dari suatu objek maka tinggi potensi dari badai yang terjadi.
Data satelit himawari berupa data kanal infrared diolah dengan menggunakan
aplikasi Satellite Animation and Interactive Diagnosis (SATAID) untuk melihat kondisi
pertumbuhan awan konvektif yang ditampilkan dari grafik perubahan suhu puncak
awan dan juga digunakan untuk menentukan nilai frezeeng level. Pengolahan data satelit
untuk mndapatkan nilai ketinggian frezeeng level dilakukan dengan cara overlay antara
citra satelit dan data NWP (Numerical Weather Prediction).
Kemudian, data radiosonde diolah menggunakan aplikasi Rawinsonde Observation
Programs (RAOB) 5.7 untuk menampilkan nilai labilitas atmosfer seperti nilai
Convective Available Potential Energy (CAPE), Convective Inhibition (CIN), Lifted
Index (LI), K-Index (KI), dan Totals Totals (TT) dan Severe Weather Treath Index
(SWEAT) serta digunakan untuk menentukan ketinggian freezing level. Untuk
memahami pola cuaca konvektif, kita harus memperhatikan kondisi stabilitas udara, jika
udara dalam keadaan labil maka kecenderungan udara cukup lembab (Wilson dan
Scoggins, 1976).
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2.3 Diagram Alir Penelitian

Gambar 3. Diagram alur penelitian
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Inisiasi dan Evolusi Awan Konvektif
3.1.1 Identifikasi Waktu Hidup Awan Konvektif
Nilai reflektifitas yang cukup tinggi pada radar sering digunakan untuk mendeteksi
keberadaan hujan es, terutama untuk tujuan prakiraan dan analisis kejadian hujan es.
Penentuan waktu hidup awan konvektif didasarkan pada syarat batas hasil penelitian
yang dilakukan oleh Robert dan Rutledge (2003). Hasil dari penelitian tersebut ialah
waktu
hidup
dihitung
pada
rentang
Z
antara
≥ 35 dBZ untuk awal inisiasi dan Z yang menuju nilai ≤ 35 dBZ sebagai awal evolusi
awan.
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Gambar 4. Time series reflektifitas produk CMAX pada awan konvektif penyebab hujan es
Gambar 4 merupakan tampilan produk CMAX yang menunjukkan awan konvektif
penyebab 7 kasus kejadian hujan es di kabupaten dan kota Bogor. Dari ketujuh kasus
hujan es tersebut, awan konvektif penghasil hujan es mulai tumbuh antara pukul 06.1007.50 UTC dengan nilai Z antara 40-49 dBZ menggambarkan bahwa potensi cuaca
buruk belum signifikan. Secara umum awan konvektif pada kasus ini hanya
membutuhkan 10-20 menit dari fase awal matang mencapai nilai Z tertinggi yaitu antara
54.0 - 61.5 dBZ. Tahap awal peluruhan mulai terjadi antara pukul 09.30-11.30 UTC.
Hal ini menunjukkan pertumbuhan awan konvektif penyebab hujan es hingga meluruh
sepenuhnya pada penelitian ini membutuhkan waktu antara 150-180 menit. Tahap
tumbuh membutuhkan waktu 55 menit, tahap matang membutuhkan waktu 60 menit
sedangkan tahap luruh membutuhkan waktu selama 50 menit sampai awan luruh dengan
sempurna.Hal ini mengindikasikan bahwa pergerakan inti sel awan konvektif penyebab
hujan es terjadi secara cepat.
Dari penelitian ini, 6 dari 7 kasus kejadian hujan es memiliki nilai Z yang melebihi
55 dBZ. Hal ini sesuai dengan penelitian Wardoyo (2011) mengenai hubungan nilai
dBZ dengan presipitasi menunjukkan bahwa nilai minimum untuk terjadinya hujan es
adalah 55 dBZ.

Gambar 5. Time series reflektifitas produk CMAX pada awan konvektif penyebab hujan
lebat.

Grafik 5 merupakan tampilan produk CMAX yang menunjukkan awan konvektif
penyebab 7 kasus kejadian hujan lebat di kabupaten dan kota Bogor. Dari ketujuh kasus
hujan lebat tersebut, awan konvektif penghasil hujan lebat mulai dengan waktu sangat
bervariatif dengan nilai Z antara 30-42 dBZ menggambarkan bahwa potensi cuaca
buruk belum signifikan.Secara umum awan konvektif pada kasus ini hanya
membutuhkan 30-40 menit dari fase awal matang mencapai nilai Z tertinggi yaitu antara
48.0 - 54.0 dBZ. Tahap awal peluruhan terjadi dalam waktu yang bervariatif. Hal ini
menunjukkan pertumbuhan awan konvektif penyebab hujan lebat pada penelitian ini
membutuhkan waktu antara 180-300 menit. Tahap tumbuh membutuhkan waktu 70
menit, tahap matang membutuhkan waktu 120 menit sedangkan tahap luruh
membutuhkan waktu selama 60 menit sampai awan luruh dengan sempurna.Hal ini
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mengindikasikan bahwa pergerakan inti sel awan konvektif penyebab hujan lebat terjadi
cukup lambat.
Dari penelitian seluruh kasus kejadian hujan lebat memiliki nilai Z yang melebihi
45 dBZ. Hal ini sesuai dengan penelitian Wardoyo (2011) mengenai hubungan nilai
dBZ dengan presipitasi menunjukkan bahwa nilai minimum untuk terjadinya hujan
lebat adalah 45 dBZ.
3.1.2 Identifikasi Pergerakan Inti Sel Awan Konvektif
Gambar 6 & gambar 7 menunjukkan pergerakan inti sel awan konvektif penyebab 7
kejadian hujan es dan 7 kejadian hujan lebat di kota dan kabupaten bogor. Pada tampilan
penampang melintang tersebut, terlihat pergerakan inti sel awan konvektif yang ditandai
dengan nilai Z maksimum tertinggi.

23

Marselinus Muaya, dkk
Prosiding Seminar Nasional Bumi dan Atmosfer 2019

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75 (dBZ)

Gambar 6. Cross Section (VCUT) pada sel awan konvektif sebelum, saat dan sesudah
terjadinya hujan es (a) 20 Maret 2018; (b) 8 Agustus 2017; (c) 2 Mei 2017; (d) 5 Juli 2016; (e)
30 November 2015; (f) 21 September 2015 dan (g) 31 Juli 2015
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Pada kasus kejadian hujan es (gambar 6) menunjukkan pergerakan inti sel awan
konvektif dengan nilai Z tertinggi antara 55-65 dBZ. 10 menit sampai 20 menit sebelum
mencapai nilai Z maksimum tertinggi pada masing-masing kasus hujan es, inti sel
umumnya terlihat meluas dan bergerak naik 1 km hingga 3 km. Dari 7 kasus hujan es,
ketinggian inti sel awan berkisar 3 km hingga 9 km dengan ketinggian tertinggi pada
kejadian hejan es 20 Maret 2018 pada pukul 08.08 UTC. Setelah mencapai puncak nilai
Z tertinggi, inti sel bergerak turun hingga di ketinggian < 2 km dalam waktu 8 sampai
10 menit diikuti dengan berkurangnya nilai Z. Pada saat tersebut diindikasikan sebagai
saat berlangsungnya hujan yang disertai material es. Proses turunnya sel awan konvektif
tersebut berlangsung dengan cepat terlihat dari penurunan intensitas nilai Z yang
belangsung kurang dari 20 menit.
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Gambar 7. Cross Section (VCUT) pada sel awan konvektif sebelum, saat dan sesudah
terjadinya hujan lebat
(a) 12 Januari 2019; (b) 2 Januari 2019; (c) 20 Mei 2018; (d) 10 November 2018; (e) 13 April
2018; (f) 14 Oktober 2017 dan (g) 13 April 2017
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Pada kasus kejadian hujan es (gambar 7) menunjukkan pergerakan inti sel awan
konvektif dengan nilai Z tertinggi antara 50-55 dBZ. 10 menit sampai 20 menit sebelum
mencapai nilai Z maksimum tertinggi pada masing-masing kasus hujan es, inti sel
umumnya terlihat meluas dan bergerak naik 1 km hingga 2 km. Dari 7 kasus hujan es,
ketinggian inti sel awan berkisar 4 km hingga 7 km dengan ketinggian tertinggi pada
kejadian hejan es 13 April 2018 pada pukul 09.28 UTC. Setelah mencapai puncak nilai
Z tertinggi, inti sel bergerak turun hingga di ketinggian < 2 km dalam waktu 8 sampai
10 menit diikuti dengan berkurangnya nilai Z. Pada saat tersebut diindikasikan sebagai
saat berlangsungnya hujan lebat. Proses turunnya sel awan konvektif tersebut
berlangsung lebih lembat dibandingkan kasus-kasus kejadian hujan es dan cenderung
sedikit lebih konstan.
3.2

Identifikasi Nilai VIL--density

Nilai VIL-density merupakan salah satu metode yang digunakan untuk
mengidentifikasi badai. Semakin meningkat nilai VIL-density dari suatu objek maka
tinggi potensi badai yang terjadi. Nilai VIL-density didapatkan dari nilai kandungan uap
air (VIL) yang dibagi dengan nilai tinggi puncak awan (EHT). Produk VIL bekerja
dengan cara mengubah data reflectivity dalam suatu volume menjadi kandungan uap air.
Apabila nilai VIL semakin besar maka potensi cuaca buruk akan semakin berpeluang
terjadi. Begitu juga dengan tinggi puncak awan, dimana hujan es hanya akan terbentuk
bila partikel es atau butir air hujan yang membeku tumbuh/berkembang dengan
menyerap butir-butir air kelewat dingin pada awan cumulonimbus (CB) yang tinggi
puncaknya melewati freezing level (Zakir, dkk 2010).

Gambar 8. Nilai VIL--density (gm-3) pada awan konvektif penyebab hujan es dan hujan lebat
Pada grafik di atas didapatkan nilai VIL pada 7 kasus hujan es yang diteliti di wilayah
Bogor sangat bervariatif antara 2.2 gm-3- 3.5 gm-3. Pada penelitian Amburn dan Wolf
(1997) nilai VIL-density 3,5 gm-3 dijadikan threshold untuk mendeteksi hujan es. Jika
dilihat hasil penelitian yang dilakukan nilai VIL-density maksimum terjadi pada kasus
hujan es di Leuwiliang yang bernilai 3,5 gm-3. Hal ini disebabkan karena pada kasus
hujan es di Leuwiliang memiliki nilai tinggi puncak awan yang rendah dan berpengaruh
terhadap perhitungan nilai VIL-density. Sedangkan nilai VIL-density minimum terjadi
pada kasus hujan es di Gunung Batu bernilai 2,2 gm-3. Kondisi ini dipengaruhi karena
nilai VIL yang didapatkan bernilai kecil dan berpengaruh terhadap hasil perhitungan
nilai VIL-density.
Dalam penelitian ini, 7 kasus hujan lebat menunjukkan nilai VIL-density yang
rendah berkisar antara 1.3 – 1.8 gm-3. Nilai ini tidak termasuk dalam kategori threshold
untuk potensi hujan es yang dikemukakan oleh Amburn dan Wolf (1997). Dari nilainilai yang didapatkan berdasarkan penelitian dengan 14 studi kasus tersebut, dapat
terlihat bahwa saat kejadian hujan es memiliki nilai VIL-density yang lebih besar
dibandingkan dengan nilai VIL-density pada kasus hujan lebat. Pada kasus hujan es,
hanya ada 1 kasus hujan es menunjukkan nilai VIL-density yang memenuhi kriteria
potensi hujan es sedangkan pada kasus hujan lebat semua studi kasus menunjukkan nilai
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yang rendah dan belum memenuhi kriteria tersebut.Hal ini di sebabkan karena kondisi
atmosfer yang berbeda.
3.3

Identiikasi Suhu Puncak Awan

Suhu puncak awan dapat kita gunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan dari
suatu awan konvektif. Pada gambar 9 dan gambar 10 menunjukkan suhu puncak awan
konvektif penyebab hujan es dan hujan lebat pada beberapa daerah di Kabupaten Bogor
dan sekitarrnya. Suhu puncak awan ini didapatkan dari hasil pengolahan citra satelit
cuaca Himawari-8 dengan menggunakan aplikasi SATAID.

Gambar 9. Time Series suhu puncak awan konvektif penyebab terjadinya hujan es
Pada penelitian ini, awan konvektif penyebab hujan es memiliki suhu puncak awan
pada saat kejadian hujan es dengan rentang nilai antara -60,5ºC hingga -82,5ºC. Suhu
tertinggi terjadi pada kasus hujan es tanggal 21 September 2015 sedangkan suhu
terendah terjadi pada kasus hujan es tanggal 2 Mei 2017.

Gambar 10. Time Series suhu puncak awan konvektif penyebab terjadinya hujan lebat
Selanjutnya, Gambar 10 menunjukkan suhu puncak awan konvektif penyebab hujan
lebat memiliki nilai suhu puncak awan berada pada rentang antara -71,5ºC hingga 82,5ºC. Suhu tertinggi terjadi pada kasus hujan lebat tanggal 13 April 2017 sedangkan
suhu terendah terjadi pada kasus hujan lebat tanggal 10 November 2018.
Pada penelitian ini, secara keseluruhan nilai suhu puncak awan yang berkisar antara
-60,5ºC-82,5ºC yang termasuk dalam kategori rendah. Pada satelit awan-awan dengan
nilai suhu puncak awan rendah terlihat memiliki warna terang (bright) pada infrared
image. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Bessho., dkk (2016), dalam
diagram pembagian jenis awan menggunakan citra VIS dan IR menyatakan bahwa awan
yang terlihat berwarna terang (bright) termasuk dalam kategori awan cumulonimbus.
Kondisi ini membuktikan bahwa fenomena hujan es maupun hujan lebat yang terjadi
disebabkan karena adanya keberadaan awan cumulonimbus (cb) di wilayah-wilayah
yang menjadi area penelitian. Nilai suhu puncak awan yang didapatkan dari penelitian
ini diperoleh bahwa pada hujan lebat cenderung memiliki nilai suhu puncak awan yang
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lebih rendah daripada nilai suhu puncak awan pada saat kejadian hujan es. Namun
perbedaan ketinggian freezing level antara keduanya yang menjadikan awan tersebut
menghasilkan fenomena yang berbeda. Seperti yang diketahui bahwa, hujan es terjadi
pada freezing level yang rendah sehingga butir-butir es (hailstone) jatuh ke permukaan
dan belum sempat mencair.
3.4

Identiikasi Ketinggian Freezing Level

Freezing level adalah ketinggian pada atmosfer dimana suhu mencapai 0ºC. Freezing
level ini dapat mempengaruhi bentuk presipitasi sampai ke permukaan bumi. Semakin
rendah freezing level di suatu wilayah semakin besar juga peluang presipitasi yang jatuh
dalam bentuk yang padat (misalnya hujan es). Hal ini karena semakin rendah freezing
level suatu wilayah maka persipitasi yang jatuh akan mengalami gesekan yang semakin
sedikit pula sehingga berpeluang jatuh dalam bentuk yang padat. Freezing level ini
didapatkan dari hasil penelitian menggunakan satelit cuaca Himawari-8 dengan
menggunakan aplikasi SATAID yang difokuskan pada waktu kejadian hujan es maupun
hujan lebat dan juga menggunakan data radiosonde pada jam 00.00 UTC. Pada
penelitian ini, ketinggian freezing level awan konvektif pada satelit dalam satuan feet(ft)
dikonversikan menjadi kilometer (km).
Pada gambar 11 dapat kita lihat bahwa ketinggian freezing level awan konvektif
penyebab hujan es jika dilihat menggunakan satelit berkisar antara 4,8–5,1 Km,
sedangkan ketinggian freezing level awan konvektif penyebab hujan lebat jika dilihat
menggunakan satelit berkisar antara 5,0-5,5 Km.

Gambar 11. Ketinggian freezing level awan konvektif penyebab hujan es dan hujan lebat
dengan menggunakan data satelit

Pada gambar 12 dapat kita lihat bahwa ketinggian freezing level awan konvektif
penyebab hujan es jika dilihat menggunakan rason berkisar antara 4,7–5,1 Km,
sedangkan ketinggian freezing level awan konvektif penyebab hujan lebat jika dilihat
menggunakan rason berkisar antara 4,7-5,1 Km.

Gambar 12. Ketinggian freezing level awan konvektif penyebab hujan es dan hujan lebat
dengan menggunakan data radiosonde

Dari gambar 11 bisa kita simpulkan bahwa freezing level awan konvektif pada saat
kejadian hujan es di Bogor cenderung lebih rendah dibandingkan ketinggian freezing
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level awan konvektif penyebab hujan lebat jika dilihat dengan menggunakan satelit.
Sedangkan pada gambar 12 kita tidak melihat perbedaan yang cukup signifikan antara
ketinggian freezing level awan konvektif penyebab hujan es dan ketinggian freezing
level awan konvektif penyebab hujan lebat. Namun berdasarkan penelitian ini
perbedaaan karakteristik ini dapat menjadi salah satu indikator pembeda antara hujan es
dan hujan lebat.
3.5

Identiikasi Nilai Indeks Labilitas Awan Konvektif

Berdasarkan Tabel 2, nilai Severe Weather Threat Index (SWEAT) pada saat kejadian
hujan es tidak menunjukkan adanya potensi cuaca buruk, 8 dari 14 data dengan nilai
Lifted Index (LI) kurang dari -2 yang menunjukkan bahwa udara tidak stabil dan
memungkinkan adanya thunderstorm, 6 data dengan nilai Total-totals Index (TT) lebih
dari sama dengan 45 menunjukkan adanya potensi yang cukup kecil untuk terjadinya
aktivitas thunderstorm, terdapat 9 data dengan nilai K-Index (KI) diatas 31 yang
menunjukkan adanya aktivitas konvektif dan potensi terjadi thunderstorm yang kuat, 5
data nilai Convective Available Potential Energy Index (CAPE) menunjukkan adanya
aktivitas konvektif yang cukup kuat, serta 13 dari 14 data dari nilai Convective
Inhibition (CIN) bernilai dibawah -10 yang menunjukkan tidak adanya halangan untuk
terjadinya aktivitas konvektif sehingga mengindikasikan terjadinya badai.
Tabel 2. Nilai Indeks Labilitas saat kejadian hujan es

SWEAT
Kasus

LI

TT

KI

CAPE (J/lg)

CIN (J/kg)

00
UTC

12
UTC

00
UTC

12
UTC

00
UTC

12
UTC

00
UTC

12
UTC

00
UTC

12
UTC

00
UTC

12
UTC

3 Juli 2015

205,6

202,4

-2,3

2,6

44,1

43,9

19

33,6

2

1010

-74

-35

21 September 2015

169,6

228,4

1,8

-0,7

42,2

48,5

22,9

36,8

1

55

-354

-297

30 November 2015

231

225,2

-3,9

-6,8

44,9

46,9

32,6

36,4

1359

3242

-48

0

5 Juli 2016

193,4

192

-4,4

-1,9

45

45,6

30,1

34,3

1498

174

-54

-343

2 Mei 2017

207,1

188,6

-4,4

-2,3

45,8

43,8

34,1

31,7

1301

566

-48

-182

8 Agustus 2017

163,8

203

-3,6

-2,2

45

44,4

24,9

28,5

17

1

-84

-59

20 Maret 2018

180,8

218,4

-1,2

-1,1

41

44,9

31,5

34,2

384

253

-142

-249

Maksimum

231

2,6

48,5

36,8

3242

0

Mininum

163,8

-6,8

41

19

1

-354

Rata-rata

201,1

-2,1

44,7

30,5

800,7

-149,8

Berdasarkan Tabel 3, nilai Severe Weather Threat Index (SWEAT) pada saat
kejadian hujan es tidak menunjukkan adanya potensi cuaca buruk, 10 dari 14 data
dengan nilai Lifted Index (LI) kurang dari -2 yang menunjukkan bahwa udara tidak stabil
dan memungkinkan adanya thunderstorm, 3 data dengan nilai Total-totals Index (TT)
lebih dari sama dengan 45 menunjukkan adanya potensi yang cukup kecil untuk
terjadinya aktivitas thunderstorm, terdapat 12 data dengan nilai K-Index (KI) diatas 31
yang menunjukkan adanya aktivitas konvektif dan potensi terjadi thunderstorm yang
kuat, 8 data nilai Convective Available Potential Energy Index (CAPE) menunjukkan
adanya aktivitas konvektif yang cukup kuat, serta 13 dari 14 data dari nilai Convective
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Inhibition (CIN) bernilai dibawah -10 yang menunjukkan tidak adanya halangan untuk
terjadinya aktivitas konvektif sehingga mengindikasikan terjadinya badai.
Tabel 3. Nilai Indeks Labilitas saat kejadian hujan lebat

SWEAT
Kasus

LI

TT

KI

CAPE (J/lg)

CIN (J/kg)

00
UTC

12
UTC

00
UTC

12
UTC

00
UTC

12
UTC

00
UTC

12
UTC

00
UTC

12
UTC

00
UTC

12
UTC

206,4

200,6

-11,5

-3

46,1

41,5

37,3

34,7

7459

1428

0

-42

202

234,2

-4,3

-3,9

44,1

45,1

32,6

33,6

1818

1551

-80

-43

13 April 2018

213,8

222,8

-4,5

-4,7

44,4

39,7

34,1

29,2

1828

2821

-61

-5

20 Mei 2018

197,2

193

-2,4

-3

45,1

41,3

35,9

34,9

294

1244

-93

-38

10 November 18

181,2

205,8

-1,6

-0,6

41,1

42,8

32,6

35,9

500

220

-64

-106

2 Januari 2019

221,4

253,6

-1,4

-2,6

43,2

44,3

35,5

33,8

292

508

-119

-63

12 Januari 2019

180,8

210,2

-1,6

-4,1

43,4

44,7

29,3

31,2

601

1815

-168

-20

13 April 2017
14 Oktober 2017

Maksimum

253,6

-0,6

46,1

37,3

7459

0

Mininum

180,8

-11,5

39,7

29,2

220

-168

Rata-rata

204,0

-3,5

43,3

33,9

1586,7

-61,7

Berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 3, terlihat bahwa saat terjadi hujan lebat, nilai Severe
Weather Threat Index (SWEAT), K-Index (KI), dan Convective Available Potential
Energy Index (CAPE) lebih tinggi serta Lifted Index (LI) lebih rendah dibandingkan saat
terjadi hujan es. Berdasarkan nilai K-Index (KI), dan Convective Available Potential
Energy Index (CAPE), dan Lifted Index (LI) tersebut, saat hujan lebat menunjukkan
aktivitas konvektif yang lebih kuat daripada saat terjadi hujan es. Sedangkan untuk
Total-totals Index (TT) saat hujan es lebih tinggi daripada saat terjadi hujan lebat yang
menunjukkan bahwa aktivitas konvektif yang lebih tinggi saat terjadi hujan es. Selain
itu, nilai nilai Convective Inhibition (CIN) saat hujan es lebih redah daripada saat terjadi
hujan lebat yang menunjukkan bahwa halangan aktivitas konvektif saat hujan es lebih
kecil.
4.

KESIMPULAN

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil pembahasan didapatkan beberapa
kesimpulan mengenai perbedaan karakteristik dari hujan es dan hujan lebat sebagai
berikut:
1. Total waktu hidup awan konvektif pada 7 kasus hujan lebat di Kabupaten dan Kota
Bogor lebih lama (180-300 menit) dibandingkan dengan 7 kasus hujan es (150-180
menit). Dengan rata-rata waktu yang dibutuhkan pada tahap inisiasi awan
konvektif saat terjadinya hujan es rata-rata 55 menit lebih cepat daripada tahap
inisiasi awan konvektif saat hujan lebat rata-rata 70 menit. Pada tahap matang awan
konvektif penyebab hujan es rata-rata 60 menit memiliki waktu yang lebih lama
dibanding waktu yang dibutuhkan awan konvektif penyebab hujan lebat rata-rata
120 menit Sedangkan, waktu yang dibutuhkan untuk tahap evolusi awan konvektif
penyebab hujan es lebih singkat 50 menit dibanding waktu evolusi awan konvektif
penyebab hujan lebat 60 menit

30

Marselinus Muaya, dkk
Prosiding Seminar Nasional Bumi dan Atmosfer 2019

2. Nilai VIL-density awan konvektif penyebab hujan es lebih tinggi berkisar antara
2,2 – 3,5 g m-3 dibanding dengan nilai VIL-density awan konvektif penyebab hujan
lebat yang berkisar antara 1,3 – 1,8 g m-3.
3. Saat berlangsungnya kejadian hujan es maupun hujan lebat memiliki suhu puncak
awan rendah berkisar antara -60,5ºC sampai dengan -82,5ºC. Ketinggian freezing
level awan konvektif penyebab hujan es lebih rendah dibanding ketinggian freezing
level awan konvektif penyebab hujan lebat.
4. Ditinjau dari nilai-nilai indeks labilitas pada pengamatan sounding, kondisi
atmosfer pada saat kejadian hujan es maupun hujan lebat menunjukkan adanya
aktivitas konveksi hingga potensi adanya badai guruh. Kondisi tersebut
menyatakan labilitas atmosfer bersifat labil dan mendukung adanya aktivitas
konveksi kuat yang menyebabkan hujan es maupun hujan lebat.
5. Perbedaan karakteristik awan konvektif penyebab hujan es dan hujan lebat terdapat
pada waktu hidup dan juga pergerakan inti sel awan konvektif. Sedangkan,
pergerakan inti sel awan konvektif penyebab hujan es bergerak secara cepat turun
kebawah dan membutuhkan waktu yang relatif singkat sedangkan pergerakan inti
sel awan konvektif penyebab hujan lebat bergerak secara konstan dengan waktu
yang relatif lama.
5.
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Analisis Dampak Terjadinya La Nina Kuat Terhadap Penentuan
Jadwal Tanam Tembakau Voor Ogst Kasturi Dengan Metode
Akumulasi Curah Hujan Forward Backward Di Kabupaten
Jember
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Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
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ABSTRAK - Fenomena La Nina menyebabkan curah hujan di wilayah Indonesia
cenderung mengalami peningkatan dan berdampak juga pada awal musim. Musim hujan
yang masuk pada musim kemarau merupakan masalah untuk petani tembakau, dimana
petani masih melakukan proses budidaya dan pengeringan tembakau, sehingga produksi
tembakau akan menurun apabila terjadi La Nina. Maka perlu ditentukan jadwal tanam
tembakau yang mempertimbangkan variabilitas iklim seperti La Nina untuk mengurangi
risiko gagal panen. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan jadwal tanam tembakau pada
tahun La Nina di Kabupaten Jember, melalui perhitungan akumulasi curah hujan dengan
metode forward backward dari data curah hujan dasarian periode tahun 1981-2010 dari 4
pos hujan utama yang mewakili wilayah pertanaman tembakau di Kabupaten Jember.
Perhitungan akumulasi curah hujan dimulai dari awal musim kemarau ke depan dan dari
akhir musim kemarau ke belakang, karena tembakau Voor Ogst Kasturi ini ditanam pada
musim kemarau. Selanjutnya akan dianalisis jadwal tanam tembakau dengan mencari
kapan waktu yang tepat untuk menanam tembakau berdasarkan capaian akumulasi curah
hujan yang <50 mm pada periode musim kemarau dengan menggunakan nilai probabilitas
tertentu. Berdasarkan perhitungan akumulasi curah hujan forward dan backward
menunjukkan bahwa secara keseluruhan wilayah pertanaman tembakau di Kabupaten
Jember terdampak La Nina kuat, yang ditunjukan dari tidak tercapaian akumulasi curah
hujan <50 mm di tahun La Nina kuat, namun pada beberpa wilayah penanaman masih dapat
dilakukan pada Agustus atau Juni.
Kata kunci: La Nina, jadwal tanam, tembakau Voor Ogst Kasturi, forward backward.

ABSTRACT - The La Nina phenomenon causes rainfall in the Indonesian region to tend
to increase and have an impact at the beginning of the season. The rainy season that enters
during the dry season is a problem for tobacco farmers, where farmers are still carrying
out the process of cultivating and drying tobacco, so that tobacco production will decrease
if La Nina occurs. Then it is necessary to determine a tobacco planting schedule that
considers climate variability such as La Nina to reduce the risk of crop failure. This study
aims to determine the tobacco planting schedule in La Nina in Jember Regency, through
the calculation of rainfall accumulation using the forward backward method of the baseline
rainfall data from 1981-2010 from the 4 main rainfall posts representing the tobacco
plantation area in Jember Regency. Calculation of accumulated rainfall starts from the
beginning of the dry season going forward and from the end of the dry season to the rear,
because tobacco Voor Ogst Kasturi is planted in the dry season. Furthermore, tobacco
planting schedules will be analyzed by finding out when is the right time to plant tobacco
based on the achievement of <50 mm of accumulated rainfall in the dry season using a
certain probability value. Based on the calculation of the accumulation of forward and
backward rainfall, it shows that overall the area of tobacco plantations in Jember Regency
is affected by La Nina, which is shown not to have accumulated <50 mm of rainfall in La
Nina years, but in several planting areas can still be done in August or June.
Keywords: La Nina, planting schedule, tobacco Voor Ogst Kasturi, forward backward.
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1. PENDAHULUAN
Variabilitas iklim di Indonesia sangat berkaitan erat dengan El Niño Southern
Oscillation (ENSO) di Samudera Pasifik (Naylor dkk., 2002). Fenomena La Nina
merupakan bagian dari ENSO, fenomena ini ditandai dengan menurunnya suhu permukaan
air laut dari normalnya di daerah Samudera Pasifik equator timur yang pada saat bersamaan
suhu permukaan air laut di perairan Indonesia menghangat. Perbedaan tekanan antara
wilayah Indonesia yang memiliki tekanan yang lebih rendah akibat oleh suhu permukaan
laut menghangat dan tekanan di wilayah equator pasifik yang memiliki tekanan lebih tinggi
mengakibatkan massa udara bergerak dan membawa banyak uap air menuju wilayah
Indonesia. Hal ini menyebabkan curah hujan di wilayah Indonesia cenderung mengalami
peningkatan (Mulyana, 2002).
Fenomena La Nina ini dapat diidentifikasi dengan melihat nilai Indeks Nino 3.4 dimana
indeks tersebut menyatakan besar penyimpangan suhu permukaan laut di wilayah Nino 3.4
terhadap data klimatologis suhu permukaan laut di kawasan tersebut (Yulihastin, 2009).
Kondisi La Nina dinyatakan dengan indeks di bawah -0.5 yang diperjelas lagi berdasarkan
intensitasnya, yaitu lemah, sedang, dan kuat. Dimana La Nina lemah jika indeks lebih besar
dari -0.5 sampai -1.0, La Nina sedang jika indeks lebih kecil dari -1.0 hingga -1.4, dan La
Nina kuat jika indeksnya mencapai -1.5 atau kurang.

Terjadinya La Nina kuat berdampak cukup besar terhadap tanaman semusim
karena salah satu unsur iklim yang erat kaitannya dengan tanaman adalah curah
hujan (Suciantini, 2015). Tanaman tembakau merupakan jenis tanaman semusim
perkebunan yang merupakan komoditi yang strategis (Nitasari, 2010), namun sangat
sensitive terhadap curah hujan. Musim hujan yang masuk pada musim kemarau merupakan
masalah untuk petani tembakau,dimana petani masih melakukan proses budidaya dan
pengeringan tembakau. Pada tahun 2010 produksi tembakau Jember mengalami
penunurunan sebesar 25% dibanding tahun sebelumnya dan telah mengalami tiga kali
gagal tanam selama Mei sampai Juni 2010. Pasalnya, bibit yang mereka tanam mati akibat
terlalu banyaknya curah hujan. Hal tersebut disebabkan karena pada tahun tersebut
merupakan tahun La Nina kuat.
Melihat dampak La Nina kuat yang cukup besar terhadap penurunan produksi tembakau
Jember maka perlu dilakukan analisis terhadap jadwal tanam tembakau pada tahun-tahun
La Nina kuat, sehingga didapatkan informasi jadwal tanam yang memadai apabila
kedepannya terjadi La Nina kuat. Jadwal tanam tembakau dapat ditentukan dengan
memperhitungkan peluang akumulasi curah hujan forward backward (Prastika, 2017).
Kabupaten Jember merupakan sentra tembakau voor oogst kasturi, luas areal jenis
tembakau voor oogst kasturi paling besar dibandingkan dengan jenis tembakau lainnya.
Tembakau kasturi ini adalah salah satu tanaman tembakau yang dibudidayakan pada musim
kemarau atau dikenal dengan istilah Voor Oogst (VO). Umur tanaman tembakau voor oogst
kasturi, sekitar 120 hari (12 dasarian) dan dibutuhkan periode kering sekitar 2 bulan
terakhir. Waktu tanam untuk tanaman tembakau voor oogst kasturi ini dapat dimulai
diawal musim kemarau dan paling lambat 12 dasarian sebelum akhir musim kemarau
(Sholeh, 1999).
Penentuan jadwal tanam tembakau voor ogst Kasturi dilakukan dengan menentukan
awal musim kemarau terlebih dahulu mengingat jenis tembakau ini memrlukan periode
kering untuk budidayanya. Setelah itu menghitung akumulasi curah hujan dimulai dari
awal musim kemarau ke depan dan dari akhir musim kemarau ke belakang (Forward and
Backward Method). Selanjutnya menentukan batas ≥ 50 mm dan < 50 mm untuk
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menentukan dasarian awal musim tanam atau akhir musim tanam.Untuk menentukan
jadwal tanam digunakan syarat 12 dasarian dengan periode kering sekitar 2 bulan terakhir
sesuai dengan syarat tumbuh tembakau voor ogst kasturi dimana waktu yang tepat untuk
menanam tembakau ditentukan berdasarkan capaian akumulasi curah hujan yang < 50 mm
pada periode musim kemarau dengan menggunakan nilai probabilitas tertentu.
2.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data curah hujan dasarian periode
tahun 1981 – 2015 di 4 titik pos hujan yang mewakili sentra tembakau di Kabupaten
Jember, yaitu :
1. Kencong
2. Lojejer
3. Sumberejo
4. Tempurejo
yang didapat dari Stasiun Klimatologi Karang Ploso. Selanjutnya untuk memilih tahun
perwakilan La Niña kuat yang akan digunakan untuk melihat pengaruh La Niña kuat
terhadap perubahan jadwal tanam tembakau di Kabupaten Jember digunakan data ONI
(Oceanic Niño Index) yang merupakan Indeks Niño di wilayah Niño 3.4 yang didapat dari
http://ggweather.com/enso/oni.htm.
ONI merupakan salah satu parameter yang sering digunakan untuk meratakan peristiwa
La Niña. Indeks Samudera Niño menyatakan nilai rata-rata bulanan dari SST (Sea Surface
Temperature) pada bulan sesudah maupun bulan sebelum dari normalnya yang kemudian
dibandingkan dengan normal SST pada bulan itu sendiri. Apabila kurang dari -0,5 maka
mengalami La Niña (Nabillah, 2017).

(Sumber: http://ggweather.com/enso/oni.htm diakses tanggal 11 Maret 2019)
Gambar 1. Grafik Oceanic Niño Indeks

Berdasarkan grafik di atas fenomena La Niña kuat teradi pada tahun-tahun berikut :
1. 1988 dengan indeks terendah yaitu -1.8
2. 1998 dengan indeks terendah yaitu -1.6
3. 1999 dengan indeks terendah yaitu -1.7
4. 2007 dengan indeks terendah yaitu -1.6
5. 2010 dengan indeks terendah yaitu -1.7
Selanjutnya akan dilakukan analisis pada tahun tersebut untuk mengetahui dampak La
Nina kuat terhadap jadwal tanam tembakau voor ogst Kasturi. Metode yang digunakan
untuk menentukan jadwal tanam tembakau voor ogst kasturi menggunakan perhitungan
peluang akumulasi curah hujan forward backward. Berikut adalah tahapan perhitungannya:
1. Mengumpulkan data curah hujan dasarian dari pos pengamatan hujan yang mewakili
daerah yang sesuai
2. Menyusun data berdasarkan jumlah terbesar hingga terkecil dan menentukan tingkat
peluang curah hujan (metoda peluang) dengan perumusan :
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Fa(m) = 100 m / (n+1)
(3.5)
dimana :
Fa = peluang
m = urutan data ;
n = jumlah data (tahun pengamatan)
3. Menentukan urutan sesuai jumlah tahun pengamatan (Ranking Order Method) dan
menentukan awal dan akhir musim kemarau
4. Menghitung akumulasi curah hujan dimulai dari awal musim kemarau ke depan dan
dari akhir musim kemarau ke belakang (Forward and Backward Method).
Penentuan awal musim kemarau (AMK) yang digunakan dalam penelitian ini adalah
akumulasi curah hujan hujan sepuluh hari (dasarian) kurang dari 50 mm dan diikuti
dua dasarian berikutnya (BMKG).
5. Menentukan batas ≥ 50 mm dan < 50 mm hal ini bertujuan untuk memudahkan analisis
data selanjutnya. Setelah itu data dipindahkan pada tabel forward accumulation dan
backward accumulation. Pada tabel forward accumulation data yang dimasukkan
adalah angka yakni ≥ 50 mm dimulai dari awal musim kemarau. Pada tabel backward
accumulation, data yang dimasukkan adalah perhitungan dari bawah ke atas yakni <
50 mm, dimulai dari akhir musim kemarau
6. Tabulasi nilai peluang Fa(m) untuk akumulasi curah hujan dan menentukan peluang
terakumulasinya sejumlah curah hujan dengan cara urutan bertingkat (Ranking Order
Method)
Setelah didapatkan peluang maka ditentukan kapan waktu yang tepat untuk menanam
tembakau. Selain itu juga dilakukan perhitungan pada periode 1981-2010 sebagai
pembanding.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Peluang Akumulasi Curah Hujan Forward Bcakward
Berikut adalah hasil perhitungan akumulasi curah hujan forward dan backward di
perwakilan wilayah pertanaman tembakau yaitu wilayah Kencong, Lojejer,
Sumberejo, Tempurejo :
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a. Kencong
Tabel 1. Akumulasi forward dan backward curah hujan dasarian periode 1990 –
2010 (mm) di wilayah Kencong
Awal dan Akhir Musim Kemarau, didasarkan pada Akumulasi Backward
untuk data curah hujan 10 harian (dasarian) 1990 - 2010
Lokasi :Kencong, Jember, Jawa Timur
Negara : Indonesia
Akumulasi Forward dimulai dari Awal Musim Kemarau dan Backward dari Akhir Musim
No
Year Forward Backwar
Forward Accumulation
Backward Accumulation
Accumul
d
ation Accumul
ation
≥50
<50
m
Fa (m)
≥50
m
Fa
<50
Acc. on To be
Ranked
(m)
Ranked
expected
from
1
1990
Apr III Jun III
1
4.55
Apr II
21
95.45
Apr II
2
1991
Apr II Apr III
2
9.09
Apr II
20
90.91
3
1992
Apr II
Nov I
3
13.64
Apr II
19
86.36
Apr III
4
1993
Apr III Jun III
4
18.18
Apr II
18
81.82
Apr III
5
1994
Apr III Apr III
5
22.73
Apr II
17
77.27
6
1995
Okt III
Jul I
6
27.27
Apr II
16
72.73 May III
7
1996
Apr II
7
31.82
Apr II
15
68.18
8
1997
Apr II Apr III
8
36.36
Apr II
14
63.64
Jun I
9
1998
Apr III
9
40.91
Apr II
13
59.09
Jun III
10
1999
Oct II
10
45.45
Apr III
12
54.55
Jun III
11
2000
Apr II
Nov I
11
50.00
Apr III
11
50.00
12
2001
May III Nov I
12
54.55
10
45.45
Nov I
13
2002
Apr II May III
13
59.09
Apr II
9
40.91
Nov I
14
2003
Apr II
14
63.64
Apr II
8
36.36
15
2004
May III Nov I
15
68.18
May I
7
31.82
Nov I
16
2005
Apr II Oct III
16
72.73 May III
6
27.27
Nov I
17
2006
Apr II May II
17
77.27
Oct II
5
22.73
18
2007
Apr III
Jun I
18
81.82
4
18.18
19
2008
May I
19
86.36
Oct III
3
13.64
20
2009
May III
Jun I
20
90.91
2
9.09
21
2010
Apr II
21
95.45
1
4.55
-

Tabel 1. menunjukkan bahwa akumulasi untuk curah hujan ≥ 50 mm
(forward) pada tahun La Nina kuat 1998 dan 2007 dimulai pada April dasarian
III, pada tahun 2010 pada April dasarian II, sedangkan pada tahun 1999 pada
Oktober dasarian II. Untuk akumulasi curah hujan < 50 mm (backward) pada
tahun 1998, 1999, 2010 tidak bisa tercapai hal tersebut menunjukan bahwa
curah hujan yang selalu >50 mm pada musim kemarau. Tetapi pada tahun 2007
akumulasi curah hujan < 50 mm (backward) tercapai pada Juni dasarian I.
Jika dilihat dari peluang dan dihubungkan dengan syarat tumbuh tembakau
voor ogst kasturi dimana harus ada periode kering sekitar 2 bulan atau 6
dasarian terakhir maka bisa diambil peluang 60 % dimana waktu tanam
tembakau voor ogst kasturi ini bisa dimulai pada April dasarian II dan curah
hujan < 50mm masih akan terakumulasi hingga Juni dasarian I.

36

Erryka Tantania, dkk
Prosiding Seminar Nasional Bumi dan Atmosfer 2019
b. Lojejer
Tabel 2. Akumulasi forward dan backward curah hujan dasarian periode 1990 –
2010 (mm) di wilayah Lojejer
Awal dan Akhir Musim Kemarau, didasarkan pada Akumulasi Backward
untuk data curah hujan 10 harian (dasarian) 1981 - 2010
Lokasi :Lojejer, Jember, Jawa Timur
Negara : Indonesia
Akumulasi Forward dimulai dari Awal Musim Kemarau dan Backward dari Akhir Musim
No
Year Forward Backwar
Forward Accumulation
Backward Accumulation
Accumul
d
ation Accumul
ation
≥50
<50
m
Fa (m)
≥50
m
Fa
<50
Acc. on To be
Ranked
(m)
Ranked
expected
from
1
1981
Apr III May I
1
3.23
Apr II
30
96.77
Apr II
2
1982
Apr III
2
6.45
Apr II
29
93.55
May I
3
1983
May I
3
9.68
Apr II
28
90.32
May I
4
1984
Jul I
4
12.90
Apr II
27
87.10
May II
5
1985
Jun II Nov III
5
16.13
Apr II
26
83.87
May II
6
1986
Jun III May II
6
19.35
Apr II
25
80.65
Aug I
7
1987
Jun I
7
22.58
Apr II
24
77.42
8
1988
Apr II Nov II
8
25.81
Apr II
23
74.19
Nov I
9
1989
Apr III
Nov I
9
29.03
Apr II
22
70.97
10
1990
Apr III Nov II
10
32.26
Apr II
21
67.74
Nov II
11
1991
Apr II
11
35.48
Apr III
20
64.52
12
1992
Jun II Nov III
12
38.71
Apr III
19
61.29
Nov II
13
1993
Apr II
13
41.94
Apr III
18
58.06
Nov II
14
1994
Jun II
14
45.16
Apr III
17
54.84
Nov II
15
1995
Apr II
Nov I
15
48.39 May III
16
51.61
16
1996
Apr III May I
16
51.61
15
48.39
17
1997
Apr III Nov III
17
54.84
14
45.16 Nov III
18
1998
Apr II Nov II
18
58.06
Jun II
13
41.94 Nov III
19
1999
Apr II Nov III
19
61.29
Oct III
12
38.71 Nov III
20
2000
Oct III Nov II
20
64.52
Jun II
11
35.48 Nov III
21
2001
Apr II
21
67.74
10
32.26
22
2002
Nov II
22
70.97
Jun II
9
29.03
23
2003
May III
23
74.19
Jul I
8
25.81
24
2004
Apr II Nov III
24
77.42
Jun III
7
22.58
25
2005
Apr II May II
25
80.65
6
19.35
26
2006
May III Nov II
26
83.87
5
16.13
27
2007
Oct III Nov III
27
87.10
4
12.90
28
2008
May I
Aug I
28
90.32
3
9.68
29
2009
Apr II Nov II
29
93.55
2
6.45
30
2010
Apr II
30
96.77
1
3.23
-

Tabel 2. menunjukkan bahwa akumulasi untuk curah hujan ≥ 50 mm
(forward) pada tahun La Nina kuat 1988,1998,1999,2010 dimulai pada April
dasarian II, sedangkan pada tahun 2007 pada Oktober dasarian III. Untuk
akumulasi curah hujan < 50 mm (backward) pada tahun 2010 tidak bisa tercapai
hal tersebut menunjukan bahwa curah hujan yang selalu >50 mm pada musim
kemarau. Sedangkan pada tahun 1988 dan 1998 akumulasi curah hujan < 50
mm (backward) tercapai pada November II, dan pada tahun 1999 dan tahun
2007 tercapai pada November dasarian III.
Jika dilihat dari peluang dan dihubungkan dengan syarat tumbuh tembakau
voor ogst kasturi dimana harus ada periode kering sekitar 2 bulan atau 6
dasarian terakhir maka bisa diambil peluang 80 % dimana waktu tanam
tembakau voor ogst kasturi ini bisa dimulai pada April dasarian II dan curah
hujan < 50mm masih akan terakumulasi hingga Agustus dasarian I.
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c. Sumberejo
Tabel 3. Akumulasi forward dan backward curah hujan dasarian periode 1990 –
2010 (mm) di wilayah Sumberejo
Awal dan Akhir Musim Kemarau, didasarkan pada Akumulasi Backward dan
untuk data curah hujan 10 harian (dasarian) 1981 - 2010
Lokasi :Sumberejo, Jember, Jawa Timur
Negara : Indonesia
Akumulasi Forward dimulai dari Awal Musim Kemarau dan Backward dari Akhir Musim
No
Year Forward Backwar
Forward Accumulation
Backward Accumulation
Accumul
d
ation Accumul
ation
≥50
<50
m
Fa (m)
≥50
m
Fa
<50
Acc. on To be
Ranked
(m)
Ranked
expected
from
1
1981
Apr III
1
3.23
Apr III
30
96.77
Apr III
2
1982
Sep III Sep III
2
6.45
Apr III
29
93.55
3
1983
May I
3
9.68
Apr III
28
90.32
May II
4
1984
May II Oct II
4
12.90
Apr III
27
87.10
May II
5
1985
May I
5
16.13
Apr III
26
83.87
May II
6
1986
Apr III
6
19.35
Apr III
25
80.65
May I
7
1987
May III
Jul I
7
22.58
Apr III
24
77.42
Jun II
8
1988
May II
Nov I
8
25.81
May III
23
74.19
Nov I
9
1989
Apr III
9
29.03
May I
22
70.97
10
1990
Apr III May III
10
32.26
May I
21
67.74
11
1991
Oct II
May II
11
35.48
20
64.52
Sep III
12
1992
May II
12
38.71
May I
19
61.29
Sep III
13
1993
May I
Oct I
13
41.94
18
58.06
Oct II
14
1994
Apr III
14
45.16
May I
17
54.84
15
1995
Jul I
Jun III
15
48.39
May III
16
51.61
Oct III
16
1996
Jun I
Nov I
16
51.61
15
48.39
17
1997
May I
Jun I
17
54.84
14
45.16
18
1998
Apr III
18
58.06
Jun I
13
41.94
Nov I
19
1999
Oct II
Nov I
19
61.29
Jun III
12
38.71
Nov I
20
2000
Jun II
Oct III
20
64.52
Jun I
11
35.48
Nov I
21
2001
Oct III
Nov I
21
67.74
Oct III
10
32.26
22
2002
May III
22
70.97
9
29.03
23
2003
May I
May II
23
74.19
Sep III
8
25.81
24
2004
May II Sep III
24
77.42
7
22.58
25
2005
Jun III Oct III
25
80.65
6
19.35
26
2006
May I
May II
26
83.87
Oct II
5
16.13
27
2007
Apr III
27
87.10
4
12.90
28
2008
Oct III
28
90.32
3
9.68
29
2009
Jun I
Jun III
29
93.55
2
6.45
30
2010
Apr III
30
96.77
1
3.23
-

Tabel 3. menunjukkan bahwa akumulasi untuk curah hujan ≥ 50 mm
(forward) pada tahun La Nina kuat 1998,2007,2010 dimulai pada April dasarian
III, pada tahun 1988 pada May II, sedangkan pada tahun 1999 pada Oktober
dasarian II. Untuk akumulasi curah hujan < 50 mm (backward) pada tahun 1998,
2007, 2010 tidak bisa tercapai hal tersebut menunjukan bahwa curah hujan yang
selalu >50 mm pada musim kemarau. Sedangkan pada tahun 1988 dan 1999
akumulasi curah hujan < 50 mm (backward) tercapai pada November I.
Jika dilihat dari peluang dan dihubungkan dengan syarat tumbuh tembakau
voor ogst kasturi dimana harus ada periode kering sekitar 2 bulan atau 6
dasarian terakhir maka bisa diambil peluang 70% dimana waktu tanam
tembakau voor ogst kasturi ini bisa dimulai pada April dasarian III dan curah
hujan < 50mm masih akan terakumulasi hingga November dasarian I.
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d. Tempurejo
Tabel 4. Akumulasi forward dan backward curah hujan dasarian periode 1990 –
2010 (mm) di wilayah Tempurejo
Awal dan Akhir Musim Kemarau, didasarkan pada Akumulasi Backward dan Forward
untuk data curah hujan 10 harian (dasarian) 1981 - 2015
Lokasi : Tempurejo, Jember, Jawa Timur
Negara : Indonesia
Akumulasi Forward dimulai dari Awal Musim Kemarau dan Backward dari Akhir Musim Kemarau
No
Year
Forward
Backward
Forward Accumulation
Backward Accumulation
Accumulation
Accumulation

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

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

≥50
Acc. on

<50
To be expected
from

m

Fa (m)

≥50
Ranked

m

Fa
(m)

<50
Ranked

May I
May I
May I
Jun I
Jun I
May I
May I
May I
May III
Okt II
Jul I
Jun II
Jun II
Aug II
Jul I
May III
May I
May I
Jun I
Jul III
May I
May III
Jun III
May I
May III
May I
May II
May I

Okt I
May I
Aug III
Okt I
Jul I
Aug III
May II
Okt II
Jul II
May I
Jul III
Okt II
May III
Jun II
May III
Jun II
Jun I
Jun I
Jun II
May II
Jun III
-

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

3.23
6.45
9.68
12.90
16.13
19.35
22.58
25.81
29.03
32.26
35.48
38.71
41.94
45.16
48.39
51.61
54.84
58.06
61.29
64.52
67.74
70.97
74.19
77.42
80.65
83.87
87.10
90.32
93.55
96.77

May I
May I
May I
May I
May I
May I
May I
May I
May I
May I
May I
May I
May III
Jun I
May III
Jun I
Jun II
Jun III
Jul I
Jul I
Okt I
-

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

96.77
93.55
90.32
87.10
83.87
80.65
77.42
74.19
70.97
67.74
64.52
61.29
58.06
54.84
51.61
48.39
45.16
41.94
38.71
35.48
32.26
29.03
25.81
22.58
19.35
16.13
12.90
9.68
6.45
3.23

May I
May I
May II
Jun II
May III
Jul I
Jun III
Jun II
Jun II
Jul III
Jul II
Okt II
Aug III
Aug III
Okt II
Okt II
-

Tabel 4. menunjukkan bahwa akumulasi untuk curah hujan ≥ 50 mm
(forward) pada tahun La Nina kuat 1988, 1999, 2010 dimulai pada Mei dasarian
I, sedangkan pada tahun 1998 dan 2007 pada Mei dasarian III. Untuk akumulasi
curah hujan < 50 mm (backward) pada tahun 1988, 1998, 1999, 2010 tidak bisa
tercapai hal tersebut menunjukan bahwa curah hujan yang selalu >50 mm pada
musim kemarau. Sedangkan pada tahun 2007 akumulasi curah hujan < 50 mm
(backward) tercapai pada Juni II.
Jika dilihat dari peluang dan dihubungkan dengan syarat tumbuh tembakau
voor ogst kasturi dimana harus ada periode kering sekitar 2 bulan atau 6
dasarian terakhir maka bisa diambil peluang 80% dimana waktu tanam
tembakau voor ogst kasturi ini bisa dimulai pada Mei dasarian I dan curah hujan
< 50mm masih akan terakumulasi hingga Juli dasarian I.
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3.2 Analisis Dampak La Nina Kuat Terhadap Jadwal Tanam Tembakau Voor
Ogst Kasturi

Gambar 2. Peta Jadwal Tanam Tembakau Kabupaten Jember Periode 1981-2010

Gambar 3. Peta Jadwal Tanam Tembakau Kabupaten Jember Tahun La Nina 1998
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Gambar 4. Peta Jadwal Tanam Tembakau Kabupaten Jember Tahun La Nina 1999

Gambar 5. Peta Jadwal Tanam Tembakau Kabupaten Jember Tahun La Nina 2007
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Gambar 6. Peta Jadwal Tanam Tembakau Kabupaten Jember Tahun La Nina 2010
Berdasarkan Gambar 2, pada periode normal yakni tahun 1981-2010 umumnya
di kabupaten Jember jadwal tanam tembakau dapat dilakukan pada bulan April dan
Mei. Terdapat dua wilayah yakni Kencong dan Lojejer yang umumnya dapat
melakukan tanam pada April II. Selanjutnya untuk wilayah Sumberejo jadwal
tanam tembakau berbeda satu dasarian dari wilayah Kencong dan Lojejer yakni
pada April III. Sedangkan wilayah Tempurejo pada tahun normal umumnya dapat
melakukan tanam paling akhir dari wilayah lainnya yakni pada Mei I.
Secara keseluruhan hampir diseluruh perwakilan wilayah pertanaman tembakau
di Jember tidak dapat melakukan panen apabila terjadi La Nina kuat karena tidak
tercapainya syarat adanya periode kering sekitar 2 bulan atau 6 dasarian terakhir,
wilayah yang paling terlihat dampaknya adalah wilayah Tempurejo dimana pada 4
tahun La Nina kuat yaitu tahun 1988, 1998,1999, 2010 akumulasi curah hujan <
50 mm (backward) tidak bisa tercapai, setelah dilakukan analisis pada data
dasarian menunjukan bahwa pada tahun-tahun tersebut curah hujan musim
kemarau tinggi dengan kata lain masih banyak terdapat curah hujan >50 mm pada
musim kemarau.
Pada wilayah Lojejer menunjukan meski terjadi La Nina kuat masih dapat
dilakukan tanam tembakau ditunjukan dengan ada beberapa tahun dimana
akumulasi curah hujan < 50 mm (backward) masih dapat tercapai di November II
atau III, jadi bila dihitung mundur dari dasarian tersebut periode kering sekitar 2
bulan atau 6 dasarian terakhir masih bisa tercapai, sehingga dapat dilakukan
penanaman sekitar Agustus. Selain itu pada beberapa tahun juga didapati
akumulasi curah hujan < 50 mm (backward) dapat tercapai pada Juni dasarian I
dan II, jadi bila dihitung maju dari dasarian tersebut periode kering selama 12
dasarian masih dapat tercapai sebelum akhir musim kemarau, sehingga dapat
dilakukan penen sekitar September. Jadi penentuan jadwal tanam pada tahun La
Nina memang berbeda dari normalnya yang biasanya dapat dilakukan penanaman
pada April atau Mei bisa mundur menjadi Juni atau Agustus.
Selain itu hal yang menarik adalah pada seluruh perwakilan wilayah
pertanaman tembakau pada tahun 2010 akumulasi curah hujan < 50 mm
(backward) tidak tercapai, sehingga tidak dapat dilakukan tanam tembakau pada
tahun tersebut, apabila tetap dilakukan maka dapat menyebabkan gagal panen
karena syarat adanya periode kering sekitar 2 bulan atau 6 dasarian terakhir tidak
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dapat tercapai atau kualitas tembakau akan menurun karna curah hujan yang masih
tinggi.
Penanaman tembakau pada tahun La Nina tetap dapat dilakukan namun perlu
adanya perlakuan khusus seperti pembuatan naungan (tembakau bawah naungan)
untuk mengurangi curah hujan yang diterima tembaku. Selain itu menentukan
waktu tanam yang tepat merupakan hal yang penting bisa dengan melakukan tanam
mendekati akhir musim kemarau, tetapi hal ini juga perlu memepertimbangkan
wilayahnya, seperti pada wilayah Lojejer hal ini dapat dilakukan karena wilayah
ini cenderung tidak sensitif dibanding wilayah yang lain seperti di wilayah
Tempurejo yang lebih sensitif, sebaiknya apabila diperediksi akan terjadi La Nina
penanaman temabkau lebih baik tidak dilakukan untuk mengindari resiko gagal
panen, sebagai gantinya lahan bisa ditanami dengan padi sawah. Namun perlu
diperhatikan bahwa penanaman tembakau pada saat La Nina akan lebih beresiko
karena curah hujan yang mendadak meingkat disaat tembakau dalam proses
pemeliharaan dapat menurunkan kualitas atau kuantitas panen tembakau, seperti
pada khasus La Nina 2010.
4.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa saat periode normal
(1981-2010) umumnya di kabupaten Jember jadwal tanam tembakau dapat dilakukan
pada bulan April dan Mei. Sebaliknya, La Nina kuat sangat berpengaruh terhadap
jadwal tanam tembakau Voor Ogst Kasturi yang menyebabkan tanaman tembakau
tidak dapat dipanen karena tidak tercapainya syarat periode kering sekitar 2 bulan atau
6 dasarian terakhir, yang disebabkan tingginya curah hujan pada musim kemarau.
Namun ada beberapa wilayah yang masih dapat melakukan tanam tembakau pada
tahun La Nina, penanaman dapat dilakukan pada Agustus atau Juni.

5.
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ABSTRAK - Banjir limpasan merupakan bencana hidrometeorologi yang paling sering
terjadi di Indonesia. Banjir limpasan merupakan permasalahan Daerah Aliran Sungai yang
diakibatkan oleh kapasitas sungai yang tidak mampu menampung air dengan debit puncak
pada kondisi maksimum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi banjir
limpasan dan mengestimasi debit puncak di DAS Batang Kuranji, Sumatera Barat. Citra
Sentinel-2A dan data spasial lain digunakan sebagai data masukan untuk menganalisis
parameter yang menjadi penyebab besarnya debit pada DAS Batang Kuranji. Metode yang
digunakan adalah metode rasional berbasis penginderaan jauh dan metode Manning .
Metode rasional akan menghasilkan estimasi debit puncak, sedangkan metode Manning
akan menghasilkan kapasitas DAS Batang Kuranji. Kegiatan lapangan dibutuhkan untuk
menguji parameter penyusun metode rasional yaitu kerapatan vegetasi dan pengukuran
nilai kapasitas infiltrasi tanah. Hasil uji parameter kerapatan vegetasi berbasis citra
Sentinel-2A menghasilkan akurasi sebesar 93%. Nilai akurasi tersebut menunjukan bahwa
citra Sentinel-2A mampu dijadikan sebagai data masukan dalam estimasi debit puncak.
Pengukuran kapasistas sungai dilakukan di setiap sub-DAS. Hasil pengukuran debit puncak
sebesar 9.454,365 m3/s, sedangkan kapasitas DAS sebesar 6.079,51 m3/s. Nilai debit
puncak yang lebih besar daripada kapasitas DAS menunjukan adanya potensi banjir
limpasan di DAS Batang Kuranji. Sub-DAS yang menjadi penyumbang debit terbesar
adalah sub-DAS Batang Janih dengan debit sebesar 3.407,75 m3/s.
Kata kunci: banjir limpasan, Sentinel-2A, DAS Batang Kuranji, metode rasional, metode manning

ABSTRACT - Flood is the most common hydrometeorological disaster in Indonesia. Flood
is a problem of mostly watershed caused by the capacity of the river unable to
accommodate maximum discharge of water flow. The aim of this study is to identify floods
and estimate maximum discharge in the Batang Kuranji Watershed, West Sumatra.
Sentinel-2A and the other spatial data are used as input data to analyze the parameters
that cause the discharge in Batang Kuranji Watershed. Rational method of remote sensing
and Manning method are used for this study to obtain the aim. The rational method will
produce estimates of maximum discharge, while the Manning method will produce the
capacity of Batang Kuranji Watershed. Fieldwork are needed to validate the parameters
of the rational method (vegetation density) and measuring soil infiltration capacity. Level
of accuracy the vegetation density that obtained based on Sentinel-2A is 93 %. It means
that Sentinel-2A can be used as input data to estimate maximum discharge through rational
method based on remote sensing. The capacity of Batang Kuranji Watershed is measured
at each sub-watershed. The result of maximum discharge is 9.454.365 m3/s and the
watershed capacity is 6.079,51 m3/s. From that result shown that maximum discharge of
Batang Kuranji Watershed is greater than the watershed capacity. It means that Batang
Kuranji Watershed has potential flood. The biggest contributor to the discharge of Batang
Kuranji is Batang Janih sub-watershed with an amount of discharge is 3.407,75 m3/s.
Keywords: flood, Sentinel-2A, Batang Kuranji Watershed, rational method, manning method
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1. PENDAHULUAN
Bencana banjir merupakan bencana hidrometeorologi yang dapat menghambat
pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Bencana banjir yang paling sering terjadi di Indonesia
adalah banjir limpasan. Banjir limpasan merupakan permasalahan Daerah Aliran Sungai
yang diakibatkan oleh kapasitas sungai yang tidak mampu menampung air dengan debit
puncak pada kondisi maksimum. Selain itu, terdapat pula faktor lain seperti perubahan
penggunaan lahan, ketidaktepatan dalam pemanfaatan lahan, perubahan pola hujan, serta
kualitas dan daya dukung DAS yang kurang memadai.
Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang sering mengalami
bencana banjir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat sebanyak 249 kali
bencana banjir terjadi di Sumatera Barat sejak tahun 2002 hingga tahun 2017. Wilayah di
Sumatera Barat yang paling sering mengalami banjir adalah Kota Padang. Kota Padang
berada pada topografi landai dan dekat dengan pesisir. Berbeda dengan kabupaten lainnya
di Sumatera Barat yang berada di wilayah perbukitan seperti Solok dan Bukit Tinggi. DAS
di Kota Padang yang paling sering mengalami banjir ialah DAS Batang Kuranji yang
terletak di sebelah timur Kota Padang.
DAS Batang Kuranji dengan luas 202,7 km2 memiliki 5 sub aliran sungai. Bagian hulu
sungai berada pada puncak Bukit Tinjau Laut dan Gunung Bonsu di Kecamatan Pauh.
Bagian tengah berada di antara Gunung Nago dan Koto Tuo di Kecamatan Kuranji. Serta
bagian hilirnya berada di Kecamatan Nanggalo dan Kecamatan Padang Utara (Dinas PSDA
Provinsi Sumatera Barat).
Bencana banjir dapat diantisipasi melalui informasi debit puncak. Perhitungan debit
puncak dapat dilakukan secara langsung maupun melalui analisis penginderaan jauh dan
Sistem Informasi Geografis (SIG). Melalui Penginderaan Jauh, perhitungan debit puncak
dapat lebih efisien dalam hal waktu, biaya, tenaga dan dapat mengamati secara keseluruhan
tanpa kontak langsung dengan objek kajian. Citra penginderaan jauh dapat digunakan
untuk mengekstraksi parameter-parameter yang berpengaruh terhadap debit puncak,
misalnya kemiringan lereng, penutup lahan, bentuk lahan, dan analisis curah hujan.
Sedangkan SIG digunakan untuk membantu proses analisis debit puncak. Melalui debit
puncak dapat diketahui wilayah penyumbang banjir terbesar. Analisis mengenai debit
puncak di suatu DAS dapat digunakan sebagai mitigasi bencana serta pertimbangan dalam
pembuatan kebijakan daerah.
2.

METODE
2.1 Alat Penelitian
a. Seperangkat Komputer
b. Abney level
c. Double Ring Infiltrometer
d. GPS Handheld
e. Pita Ukur
f. Yallon
g. Tali Rafia
h. Pemberat
i. Distometer
2.2 Bahan Penelitian
a. Citra Landsat 8 OLI path 127 row 61 tanggal perekaman 30 Januari 2018
b. Citra Sentinel 2A Level 1C resolusi spasial 10 meter tanggal perekamana 23
Juli 2017 N0205 R018
c. Peta Rupabumi Indonesia skala 1:25.000
d. Data Curah Hujan Stasiun Batu Busuk, Gunung Nago, Kasang, Ladang Padi
tahun 2010-2015.
e. Data shapefile kontur dari Bappeda
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f. Peta Jenis Tanah dari KLHK Kota Padang
g. Peta Geologi Lembar 21-0715 Padang, Sumatera
2.3 Teknis Penelitian
2.3.1 Pra – Lapangan
a. Pembuatan Peta Tentatif Kerapatan Vegetasi
Pemetaan kerapatan vegetasi di DAS Batang Kuranji dilakukan dengan
menggunakan data penginderaan jauh berupa citra Sentinel 2A N0205 R018 dengan
tanggal perekaman 23 Juli 2017. Citra tersebut diolah dengan melakukan koreksi
radiometrik dan geometric. Selanjutnya dilakukan transformasi multispektral indeks
vegetasi NDVI (Normalized Defferent Vegetation Index). Peta yang dihasilkan
bersifat vektor dengan melakukan vektorisasi dari hasil transformasi indeks.
Klasifikasi yang dibuat terdiri dari non vegetasi, vegetasi kerapatan rendah, vegetasi
kerapatan sedang, dan vegetasi kerapatan tinggi sebagaimana tertera pada tabel 2.1.
Peta tersebut masih bersifat tentatif karena untuk membuat peta kerapatan vegetasi
diperlukan pengukuran lapangan untuk mendapatkan data kerapatan primer.
Tabel 2.1 Skoring Variabel Vegetasi Penutup

Kondisi Penutup Lahan

Kondisi Penutup Vegetasi

Skor

Vegetasi Kerapatan Tinggi

Kira-kira 90% tertutup baik, oleh
kayuan atau sejenisnya

5

Vegetasi Kerapatan
Sedang

Kira-kira 50% tertutup baik oleh
pepohonan dan rerumputan

10

Vegetasi Kerapatan
Rendah

Tanaman penutup sedikit, tidak ada
tanaman pertanian dan penutup alam
sedikit

15

Non-Vegetasi

Tidak ada penutup efektif atau sejenis

20

Sumber: Gunawan dkk, 2012

b. Pembuatan Peta Kapasitas Infiltrasi Tanah
Peta kapasitas infiltrasi diekstrak dari peta tanah yang diperoleh dari Badan
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Kota Padang. Kapasitas infiltrasi
menjadi salah satu parameter yang cukup penting. Infiltrasi dicirikan dari tekstur
tanah yang berhubungan dengan porositas tamah. Semakin besar porositasya maka
teanah tersebut memiliki kapasitas infiltrasi semakin tinggi.
Skor infilitrasi tabel 2.2 ditentukan dengan cara melakukan pengukuran
menggunakan ring infiltrometer, kemudian dengan cara logis ditentukan tingkat
infilitrasi satuan lahan tersebut.
Tabel 2.2 Skoring Variabel Infiltrasi Tanah

Kelas

Infiltrasi (mm.jam)

Skor

Sangat Lambat

0–1

20

Lambat

1–4

15

Sedang

4–8

10

Cepat

8 – 12

5

Sumber: Gunawan dkk, 2012 dengan perubahan
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c. Pembuatan Peta Kemiringan Lereng
Peta kemiringan lereng diperoleh dengan mengekstraksi dari data data kontur Peta
Rupabumi Indonseia skala 1:25.000 dengan kontur interval 12,5 meter. Kemiringan
lereng merupakan variabel penting untuk mengestimasi pengaruh wilayah yang
mengalami luapan akibat tidak berimbangnya kapasitas sungai dan debit aliran. Skor
lereng ditentukan berdasarkan kelas lereng untuk satuan lahan yang bersangkutan
dituliskan sesuain dengan tabel 2.3.
Tabel 2.3 Skoring Variabel Kemiringan Lereng

Kemiringan Lereng

Konfigurasi Relief

Skor

0 – 5%

Datar

10

5 – 10%

Bergelombang

20

10 – 30%

Perbukitan

30

> 30%

Medan Terjal dan Kasar

40

Sumber: Gunawan, 1991

d. Pembuatan Peta Kerapatan Aliran
Kerapatan aliran didapatkan dari kontur Peta Rupabumi Indonesia skala
1:25.000. Interpretasi dilakukan secara visual dengan memperhatikan variasi
kontur atau kunci interpretasi yang menunjukan adanya hasil erosi alur. Skor
kerapatan aliran dikelaskan menurut panjang aliran dibandingkan luas satuan
lahan sesuai pada tabel 2.4.
Tabel 2.4. Skoring Variabel Kerapatan Aliran

Kriteria

Kerapatan Aliran (mil/mil2)

Skor

Tinggi

<1

5

Normal

1–2

10

Rendah

2–5

15

Diabaikan

>5

20

Sumber: Gunawan dkk, 2012

e. Pembuatan Peta Intensitas Hujan
Peta curah hujan dibuat dengan menggunakan data curah hujan harian dari
tahun 2012-2016. Data tersebut diperoleh dari Dinas Pengelolaan Sumber
Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Barat dan Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Ekstraksi informasi intensitas hujan dari
data curah hujan menggunakan metode polygon thiessen.
f.

Perhitungan Morfometri DAS
Metode yang digunakan dalam penelitian ini terkait analisis morfometri
DAS menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Data yang digunakan
yaitu data jaringan sungai dan data topografi yang diperoleh dari peta Rupa
Bumi Indonesia skala 1: 25.000 yang diterbitkan oleh BIG. Penelitian ini
dilakukan di DAS Batang Kuranji Sumatera Barat. Morfometri DAS berguna
untuk mengetahui luas DAS yang berkaitan dengan kemampuan DAS
menampung debit.
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2.3.2 Lapangan
a. Kerja Lapangan untuk Uji Peta Parameter
Uji akurasi adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui
sejauh mana penelitian dapat dipercaya, baik dalam bentuk persentase,
koefisien kappa, Root Mean Square Error (RMSE), Standar Error of Estimate
(SEE), dan lain-lain. Metode penentuan dalam melakukan uji akurasi
disesuaikan dengan peta yang dilakukan uji akurasi. Metode sampling adalah
stratified sampling yaitu memperhatikan kelas klasifikasi hasil interpretasi.
Beberapa peta yang akan diuji dilakukan uji secara bersamaan dengan
menyusun peta satuan lahan. Peta satuan lahan ini merupakan peta hasil
tumpangsusun dari peta parameter yang kemudian diambil beberapa sampel
untuk dilakukan kerja lapangan yang menjadi dasar dalam reklasifikasi
masing-masing peta.
Sampel yang diambil di lapangan terdapat dua kategori, yaitu (1) Sampel
penyusun re-interpretasi, dan (2) Sampel uji akurasi hasil interpertasi. Kedua
sampel ini diambil dengan metode yang sama yaitu stratified random sampling.
Syarat kedua sampel ini baik adalah keduanya merupakan sampel yang
independent atau pemilihan keduanya tidak saling mempengaruhi. Penentuan
jumlah sampel untuk reinterpretasi menggunakan rumus Slovin yaitu:
𝑛=

𝑁
1 + 𝑁2

Dimana:
n = jumlah sampel penyusun re-interpretasi
N = jumlah populasi, dalam hal ini jumlah poligon hasil interpretasi
e = tingkat toleransi kesalahan yang diinginkan (1 – confidence level)
Jumlah sampel ini kemudian dilakukan pembagian ke beberapa strata atau kelas
klasifikasi interpretasi yang telah dihasilkan. Untuk jumlah sampel tiap kelasnya
dibagi dengan prinsip proporsional atau sesuai dengan luasan tiap kelas
interpretasinya.
Sampel uji akurasi ditentukan dengan rumus 4K, dimana K merupakan jumlah kelas
dari hasil interpretasi. Untuk penentuan lokasi sampel juga dilakukan dengan metode
stratified random sampling. Jumlah sampel uji akurasi ini kemudian dilakukan dibagi
menurut kelas hasil interpretasi dengan prinsip proporsional sesuai dengan luas
masing-masing kelas hasil interpretasi. Uji akurasi dilakukan dengan
menumpangsusunkan peta hasil interpretasi dengan sampel penguji di lapangan.
Hasil tumpangsusun ini akan menggambarkan matriks kesalahan yang kemudian
dikalkulasi menurut akurasi pengguna dan akurasi produsen.
b. Pengukuran Debit Puncak Metode Rasional di Lapangan
Pengukuran penampang sungai dengan menentukan batas banjir sungai dengan
cara melihat bekas-bekas banjir dan wawancara kepada masyakat. Pengukuran
kedalaman sungai pada titik-titik dengan interval yang sama dan membuat profil
melintang sungai. Pengukuran variabel sungai meliputi :
1. Luas Penampang
𝑑1+𝑑2
)
2

𝐴=(

𝑥 𝑏1 + ⋯ + ((𝑑𝑛 + 𝑑𝑛 + 1)𝑥 𝑏𝑛) ..........................(14)

Dimana:
A = Luas penampang (m2)
d
= Kedalaman dasar sungai dari tinggi banjir maksimal (bekas banjir/active
flood)
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2. Perimeter Basah
𝑃 = 𝑏𝑜 + 𝑏1 + 𝑏2 + ⋯ + 𝑏𝑛 + 𝑘 .......................................(15)
𝑑𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎 𝑘 = 𝑘1 + 𝑘2 + ⋯ + 𝑘𝑛
Dimana:
P
= Perimeter basah
b
= Panjang interval pada penampang maksimal sungai
k
= Lebar dasar sungai sesuai interval penampang

3. Radius Hidrolik
Perhitungan kemiringan hidrolik Sungai menentukan satu penggal
sungai yang lurus dengan panjang kurang lebih 50 m kemiringan hidrolik
sungai merupakan tangen dari sudut yang terukur.

Gambar 3. Kemiringan hidrolik
4. Perkiraan Kekasaran Permukaan
Pada penampang sungai diukur, perkirakan nilai kekasaran
saluran dengan mengamati material dasar, tingkat kesaragaman saluran,
variasi penampang melintang, pengaruh adanya bangunan, penyempitan
atau hal lainnya pada penampang melintang, tanaman dan tingkat
meander. Berdasarkan hasil pengamatan diubah menajdi nilai
berdasarkan table tetapan kekasaran saluran menurut Manning.
Perhitungan nilai kekasaran saluran dengan rumus:
. 𝑛 = (𝑛0 + 𝑛1 + 𝑛2 + 𝑛3 + 𝑛4) 𝑚5................................(10)
dimana:
.n

= Nilai kekasaran saluran
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n0

= Material dasar

n1

= Tingkat ketidakseragaman saluran

n2

= Variasi penampang melintang saluran

n3

= Pengaruh adanya penyempitan pada penampang melintang

n4

= Tanaman

n5

= Tingkat meander

Tabel 6. Tetapan Kekasaran Manning (Manning Roughness Coefisiens)
Keadaan Saluran

Karakteristik

n

Koefisien

Material Dasar

Tanah

.n0

0.02

Tingkat
Ketidakseragaman
Saluran

Variasi Penampang
Melintang Saluran

Pengaruh adanya
Penyempitan pada
Penampang
Melintang

Batu

0.024

Gravel Halus

0.025

Gravel Kasar

0.028

Halus

.n1

0

Agak halus

0.005

Sedang

0.01

Kasar

0.02

Lambat Daun

.n2

0

Kadang-kadang
Berubah

0.005

Sering Berubah

0.01 – 0.015

Diabaikan

.n3

0

Agak Berpengaruh

0.01 – 0.015

Cukup Berpengaruh

0.02 – 0.03

Sangat Berpengaruh

0.04 – 0.06

Tanaman

Rendah

.n4

0.0005 – 0.01

Sedang

0.01 – 0.025

Tinggi

0.025 – 0.05

Sangat Tinggi

0.05 – 0.1

Tingkat Meander

Rendah

Sumber: Gunawan dkk, 2012
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1

Sedang

1.15

Tinggi
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2.3.3 Pasca Lapangan
a. Analisis Pasca Lapangan untuk Re-Interpretasi
Uji lapangan terkait peta parameter yang telah dilakukan akan
memberikan gambaran secara spasial-ekologis sehingga dapat membantu
dalam memberi gambaran yang sesuai di lapangan. Hubungan antara spasialekologis ini dapat dilihat dari berbagai parameter peta yang dilakukan uji
lapangan. Beberapa peta seperti kemiringan lereng, kerapatan aliran dan
infiltrasi tanah secara umum memiliki keterkaitan berdasarkan pendekatan
bentuklahan yang diturunkan informasinya menjadi beberapa parameter.
Hal yang mendasar dan perlu dilakukan adalah membangun kunci-kunci
interpretasi berdasar spasial-ekologis sehingga mampu melakukan perbaikan
interpretasi pada wilayah yang dikunjungi saat survei atau wilayah lain yang
tidak dikunjungi dalam survei. Analisis pasca-lapangan ini disusun dengan
table/ matriks hubungan kualitatif dan kuantitatif antara peta tentative
dengan hasil survei. Analisis ini juga dilengkapi dengan deskripsi kunci
interpretasi setiap kelas atau satuan lahan.
b. Perhitungan Debit Puncak dari Pendekatan Penginderaan Jauh di DAS
Batang Kuranji
Angka koefisien aliran merupakan indikator yang menunjukkan kondisi
fisik suatu DAS. Angka koefisien aliran berkisar antara 0-1. Semakin besar
nilainya berarti semakin banyak curah hujan yang menjadi aliran permukaan.
Dengan kata lain jumlah air yang meresap ke dalam tanah hanya sedikit
jumlahnya, sehingga cadangan air dimusim kering menjadi berkurang.
Koefisien aliran yang besar juga menunjukkan kemungkinan terjadinya erosi
yang cukup besar di daerah tersebut.
Pengukuran Koefisien Aliran menggunakan metode Cook. Variabel yang
digunakan meliputi;
1.
Topografi atau Kemiringan lereng;
2.
Penutup lahan;
3.
Tingkat infiltrasi tanah;
4.
Simpanan permukaan.
Tabel 1. Pemberian Skor pada Variabel Penentu Koefisien Aliran Metode Cook
No

Nama
Satuan
Lahan

Luas
Satuan
Lahan

Skor
Lereng

Skor
Infilitrasi

Skor
Persen
Kerapatan
Vegetasi

Skor
Kerapatan
Aliran

Total
Skor

Bobot

Total
Skor x
Bobot

Jumlah (ΣS)
Sumber: Gunawan, 1991

Semua satuan lahan diberi nilai skor untuk keseluruhan variabel,
jumlahkan nilai skor tersebut menjadi total skor. Kalikan masingmasing total skor setiap satuan lahan dengan faktor pembobot setaip
satuan lahan.
𝐹=
dimana:
F
ASub DAS
A

𝐴𝑆𝑢𝑏 𝐷𝐴𝑆
𝐴

.............................................................(9)

= Faktor pembobot tiap satuan lahan
= Luas satuan lahan
= Luas DAS
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Penentuan koefisien limpasan permukaan rerata DAS pada
variabel faktor pembobot dan total skoring seluruh parameter dapat
menggunakan rumus: S
𝐶 = 𝐹 𝑥 ∑ 𝑆 ..............................................................(10)
dimana:
C = Koefisien limpasan permukaan hasil estimasi metode Cook
F = Faktor pembobot tiap satuan lahan
ΣS = Total skor
Estimasi debit puncak dengan metode rasional menggunakan
persamaan sebagai berikut:
Qp = 0.278 C.I.A … (3)
dimana:
Qp = Debit puncak (m3/s)
A = Luas daerah aliran sungai (km2)
I = Intensitas hujan maksimum selama waktu yang sama dengan
waktu konsentrasi (mm/jam)
C = Koefisien aliran permukaan 0.278 = Koefisien/tetapan
c. Perhitungan Debit Puncak di Lapangan (DAS Batang Kuranji)
Pengujian penentuan debit puncak dengan cara estimasi
menggunakan metode rasional, diperlukan data nilai debit puncak
pembanding dari lapangan. Pengukuran debit puncak dari lapangan
dapat dilakukan dengan berbagai cara, salatunya adalah metode
Manning. Kelebihan cara ini adalah penentuan debit puncak tidak
harus menggunakan data debit aliran, namun dengan cara
mengidentifikasi bekas banjir puncak. Identifikasi ini dilakukan
dengan cara mewawancarai penduduk setempat, dimana batas banjir
puncak yang pernah terjadi.
Setelah bekas banjir puncak telah diketahui, maka dilakukan
pengukuran luas penampang sungai pada batas bekas banjir, gradient
hidrolik sungai dan mengestimasi factor kekasaran saluran.
Perhitungan debit puncak selanjutnya dihitung dengan menggunakan
rumus Manning sebagai berikut:
1

𝑄𝑝 = 𝑛 𝑥 𝐴 𝑥 𝑅 2/3 𝑥 𝑆 1/2.......................(11)
dimana:
Qp = Debit puncak (m3/detik)
n = Koefisien kekasaran permukaan saluran sungai dari Manning
A = Luas penampang sungai pada bekas banjir (m)
R = Jari-jari hidrolis, yang besarnya:
𝐴

𝑅 = 𝑃 .......................(12)
dimana:
R = Jari-jari hidrolis
A = Luas penampang sunagi pada bekas banjir (m2)
P = Perimeter basah (m)
S = Gradient hidrolik sungai, yang besarnya:
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𝑆=

𝐻
𝐿

.........................(13)

dimana:
S = Gradient hidrolik sungai
H = Beda tinggi permukaan sungai (m)
L = Panjang pengukuran (m)
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Parameter Cook
Metode Cook merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh nilai koefisien
limpasan. Nilai koefisien limpasan ini nantinya digunakan untuk memperoleh debit puncak
Metode Rasional. Adapun parameter yang digunakan yaitu kemiringan lereng, infiltrasi
tanah, kerapatan vegetasi, dan kerapatan aliran sungai di DAS Batang Kuranji.
3.1.1 DAS Batang Kuranji
Peta batas DAS Batang Kuranji dibuat dengan menggunakan sumber Peta RBI Lembar
Padang. Peta Sub DAS dibuat berdasarkan interpretasi visual dengan mengacu pada Peta
RBI Lembar Padang. DAS Batang Kuranji terletak di Kota Padang. Bagian hulu teretak di
puncak Bukit Tinjau Laut dan Gunung Bonsu. Bagian hilir berada di Kecamatan Naggalo
hingga muara Batang Kuranji, Kecamatan Padang Utara. Bagian tengah berada di antara
Gunung Nago dan Koto Tua, Kecamatan Kuranji. Daerah Aliran Sungai Batang Kuranji
memiliki luas kurang lebih 202,7 km2.

Gambar 3.1. Peta sub DAS Batang Kuranji
Ada lima Sub DAS yang mengalir di DAS Batang Kuranji. Sub DAS tersebut antara
lain Batang Janih, Batang Sungkai, Belimbing, Kuranji, dan Limau Manih. Bentuk Sub
DAS berbeda-beda. Namun mayoritas berbentuk membulat. Biasanya bila DAS berbentuk
membulat, maka potensi terjadinya banjir akan semakin meningkat akibat volume air di
dalam Sub DAS yang berbentuk membulat akan cepat mengumpul bila hujan tiba dan
hanya memiliki satu outlet untuk air keluar. Sub DAS Batang Janih memiliki luas 82,26
km2 dengan panjang sungai utama 18.86 km2 dan merupakan Sub DAS terbesar dan
terpanjang di DAS Kuranji. Sub DAS Batang Sungkai memiliki luas sebesar 6 km2 dengan
panjang sungai utama 3,63 km2. Sub DAS Belimbing memiliki luas sebesar 62,64 km2
dengan panjang sungai utama 17,08 km2. Sub DAS Kuranji memiliki luas sebesar 19,86
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km2 dengan panjang sungai utama 14,66 km2. Sub DAS Limau Manih memiliki luas
sebesar 31,93 km2 dengan panjang sungai utama 16,42 km2.
3.1.2 Kemiringan Lereng
Perbedaan nilai limpasan permukaan suatu wilayah disebabkan oleh kemiringan lereng.
Air hujan yang jatuh ke permukaan tanah dengan tingkat kemiringan lereng curam akan
menghasilkan air larian yang lebih besar daripada lereng datar (Raghunanth, 2006). Hal ini
disebabkan air hujan langsung mengalir ke bawah, dan di sisi lain air hujan akan mengalir
perlahan di daerah datar sehingga sebagian dari air hujan merembes ke dalam tanah. Dalam
penelitian ini, lereng diklasifikasikan ke dalam 4 kelas yaitu datar (relative flat land),
bergelombang (rolling), berbukit (hilly), dan curam (steep). Satuan yang digunakan adalah
persen.
Kemiringan lereng ditentukan dari Digital Elevation Model (DEM). DEM dibuat dari
peta kontur. Peta kontur ditentukan dari peta dasar skala 1:25000 yang dibuat oleh Badan
Informasi Geospasial (BIG). Hasil dari peta lereng menunjukkan bahwa DAS Batang
Kuranji memiliki kemiringan lereng yang bervariasi mulai datar hingga curam. Kemiringan
lereng yang curam didominasi pada wilayah hulu dimana berasosiasi dengan perbukitan
bukit barisan. Semakin ke hilir memiliki kemiringan yang semakin landai hingga datar.
Perubahan lereng terjadi cukup drastis pada kemiringan lereng berbukit hingga datar
dimana menggambarkan adanya break of slope sesuai pada Gambar 4.2.

Gambar 4.2. Peta Kemiringan Lereng DAS Batang Kuranji
Luas masing-masing kelas kemiringan lereng berdasarkan klasifikasi pada Grafik 4.1.
menunjukkan bahwa karakteristik lereng DAS Samin sebagian besar berupa lereng curam
dan berbukit yang memiliki luasan yang hampir sama yaitu 75.2 km² dan 71.2 km². Luasan
kelas kemiringan lereng berombak sangat sedikit atau hanya 9.6 km² yang menggambarkan
adanya perubahan yang signifikan dari kemiringan bebukit ke datar. Sisanya berupa lereng
datar dengan luas 63.2 km² (Gambar 4.2.). Jadi karakteristik lereng di DAS Batang Kuranji
menunjang untuk terjadinya air larian permukaan pada saat terjadi hujan.
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Grafik 4.1. Kelas Kemiringan Lereng di DAS Batang Kuranji
3.1.3 Infiltrasi Tanah
Infiltrasi tanah merupakan salah satu proses dalam siklus hidrologi masuknya air hujan
ke dalam tanah. Kecepatan infiltrasi dipengaruhi oleh tekstur tanah. Tekstur tanah berupa
pasiran akan memilki nilai atau kecepatan infiltrasi lebih besar dibandingkan dengan
tekstur liat dan lempung karena ukuran pori-pori yang lebih besar (Asdak 2007 dan Morgan,
2005 dalam Wicaksono, 2010). Pengaruh infiltrasi terhadap koefisien limpasan adalah
semakin lambat infiltrasi maka semakin besar potensi terjadinya limpasan permukaan.
Infiltrasi tanah sebagai salah satu informasi yang tidak dapat di sadap langsung dari citra
penginderaan jauh. Untuk mendapatkan informasi infiltrasi tanah perlu menggunakan
pendekatan-pendekatan bentuklahan dan dengan menggunakan bantuan peta jenis tanah
dan peta geologi. Informasi bentuklahan didapatkan dengan menutunkan informasi relief
dan geologi. Bentuklahan, jenis tanah dan geologi dapat memberikan informasi batuan
induk penyusun tanah dan dari ketiga informasi tersebut dapat diperkirakan tekstur tanah.
Pengecekkan infiltrasi tanah di lapangan dilakukan dengan menggunakan double ring
inilftrometer dan dengan perhitungan kuantitatif metode horton. Pengukuran dilakukam di
15 titik yang tersebar dibagian hilir DAS sedangkan pada bagian hulu tida dilakukan
pengcekkan lapangan karena kondisi medan yang sulit. Hasil dari perhitungan hasil
pengecekkan lapangan dengan menggunakan metode horton diklasifikasikan berdasarkan
Meijerink (1970) dan USCS (1972) dalam Asdak (2007).
Tabel 4.1. Klasifikasi Laju Infiltrasi Tanah

Kelas

Infiltrasi (mm.jam)

Skor

Sangat Lambat

0–1

20

Lambat

1–4

15

Sedang

4–8

10

Cepat

8 – 12

5

Berdasarkan hasil klasifikasi didapatkan tiga kelas laju infiltrasi yaitu kelas cepat,
lambat dan sangat lambat. Metode interpolasi yang diguakan adalah krigging karena
metode ini paling representatif dibandingkan metode IDW.
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Gambar 4.3. Peta Infiltrasi Tanah
Hasil interpolasi metode krigging data hasil pengukuran lapangan didapatkan bahwa
daerah bagian hilir memilki infiltrasi tanah lambat hingga sangat lambat sedangkan bagian
hulu memiliki laju infiltrasi cepat. Hal ini dipengaruhi oleh kemiringan lereng dibagian
hulu yang curam, kerapatan tutupan vegetasi di daerah hulu yang rapat , dan jenis tanah
dengan tekstur pasiran. Bagian hilr memilki laju infiltrasi lambat hingga sangat lambat
dipengaruhi oleh penggunaan lahan yang didominasi oleh permukiman dan lahan
terbangun lainnya dan presentase tutupan vegetasi yang kecil.
3.1.4 Kerapatan Vegetasi
Klasifikasi tutupan lahan yang dilakukan pada citra Sentinel 2A menggunakan indeks
vegetasi. Indeks vegetasi digunakan untuk menemukan hubungan antara nilai piksel dan
kerapatan tutupan vegetasi. Penelitian ini menggunakan NDVI sebagai indeks vegetasi.
Transformasi indeks vegetasi merupakan metode yang baik untuk menentukan kerapatan
tutupan vegetasi dan tanah terbuka. Hasil lapangan juga memberikan korelasi yang tinggi
antara kerapatan lapangan dengan nilai NDVI yaitu sebesar 0.88, dapat dilihat dari Grafik
4.2. Akurasi dari peta kerapatan vegetasi juga baik dengan tingkat akurasi mencapai 93%.

Grafik Regresi
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R² = 0.8856
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40
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0
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1
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Grafik 4.2. Regresi NDVI dengan Kerapatan Lapangan
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Tingkat tutupan lahan berbanding terbalik dengan limpasan permukaan saat terjadi
hujan, artinya semakin rendah tutupan lahan suatu area maka limpasan permukaan yang
terjadi akan semakin tinggi. Tutupan lahan ini juga cenderung parameter dari koefisien
limpasan permukaan yang memiliki tingkat perubahan yang cenderung cepat. Tutupan
lahan juga dipengaruhi oleh penggunaan lahan dari wilayah kajian. Hanya saja kerapatan
vegetasi mampu memberikan gambaran terkait dengan koefisien limpasan permukaan.
Kerapatan vegetasi DAS Batang Kuranji terkelaskan menjadi 4 kelas yaitu Sangat
Tinggi, Tinggi, Sedang dan Rendah. Daerah hulu DAS Batang Kuranji memiliki tingkat
kerapatan vegetasi yang tinggi dimana disimbolkan dengan warna hijau tua pada Gambar
4.4. Tutupan lahan juga dapat menjadi suatu faktor yang digunakan untuk dapat mengetahui
kesehatan suatu DAS. DAS yang sehat harus memiliki setidaknya memiliki 30% area
dengan tutupan vegetasi rapat pada daerah hulu.

Gambar 4.4. Peta Kerapatan Vegetasi DAS Batang Kuranji
Tutupan lahan DAS Batang Kuranji masih didominasi oleh kerapatan vegetasi sangat
tinggi di daerah hulu hingga tengah. Luas dari kerapatan vegetasi sangat tinggi mencapai
134 km² atau 61% dari total luasan DAS Batang Kuranji. Kerapatan tinggi hanya 2.5 km²
atau memang menjelaskan bahwa wilayah yang belum tersentuh penduduk merupakan
vegetasi rapat tetapi yang sudah terpengaruh manusia cenderung kerapatan sedang dan
rendah. Luasan dari kerapatan sedang dan rendah yaitu masing-masing 47.2 km² dan 35
km². Dilihat dari tutupan lahannya DAS Batang Kuranji potensi banjirnya cukup rendah.

Kerapatan Vegetasi

Luasan
km²

40

0
0

0

0

0

Kelas Klasifikasi

Grafik 4.3. Kerapatan vegetasi dan luasan di lapangan
3.1.5 Kerapatan Aliran Sungai
Kerapatan aliran digunakan sebagai salah satu parameter penentu koefisien aliran
permukaan Metode Cook. Kerapatan aliran didapatkan dari kontur Peta Rupabumi
Indonesia skala 1:25.000. Interpretasi dilakukan secara visual dengan memperhatikan
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variasi kontur atau kunci interpretasi yang menunjukan adanya hasil erosi alur. Kerapatan
aliran merupakan faktor penting untuk menentukan kecepatan air. Kerapatan aliran adalah
panjang sungai (km) dibagi dengan luas Sub DAS. Semakin tinggi kerapatan daerah aliran,
maka semakin besar pula kecepatan air dengan asumsi curah hujan yang sama. Maka dari
itu daerah dengan kerapatan aliran yang tinggi, debit puncak akan tercapat dalam waktu
yang lebih singkat. Percabangan sungai sangat mempengaruhi kerapatan aliran pada sebuah
Sub DAS. Semakin sedikit percabangan sungai, maka semakin tidak rapat aliran sungainya.

Gambar 4.5. Peta Kerapatan Aliran DAS Batang Kuranji
Tabel 4.2. Skoring Variabel Kerapatan Aliran

Kriteria

Kerapatan Aliran (mil/mil2)

Skor

Tinggi

<1

5

Normal

1–2

10

Rendah

2–5

15

Diabaikan

>5

20

Skor kerapatan aliran ditentukan dengan terlebih dahulu dengan menghitung kerapatan
aliran tiap satuan lahan. Satuan lahan yang kerapatannya dinilai tinggi yaitu jika kerapatan
alirannya berada di atas kurang dari 1 mil/mil2 sehingga diberikan skor 5, sedangkan untuk
satuan lahan yang kerapatan alirannya di atas 5 mil/mil2 dianggap memiliki nilai yang
diabaikan dan diberikan skor 20. Pada satuan lahan dengan nilai kerapatan aliran normal
yaitu 1-2 mil/mil2 diberikan skor 10 dan yang memiliki nilai rendah yaitu 2-5 mil/mil2
diberikan skor 15. Hasil dari pengolahan kerapatan aliran Sub DAS Kuranji, terdapat dua
kelas, yaitu normal dan tinggi. Kerapatan aliran yang normal berarti bahwa Sub DAS
tersebut memiliki pola aliran yang renggang atau normal dengan skor 10, sedangkan
kerapatan aliran tinggi berarti Sub DAS tersebut memiliki pola aliran yang rapat dengan
skor 5. Semakin rapat alirannya maka area tersebut dianggap memiliki aliran permukaan
yang tinggi. Sub DAS yang memiliki kerapatan aliran yang tinggi yaitu Sub DAS Batang
Janih, hal tersebut disebabkan oleh banyaknya anak sungai yang menuju Sub DAS Batang
Janih. Sedangkan Sub DAS lain memiliki kerapatan aliran yang normal. Berdasarkan hal
tersebut dapat dinilai jika DAS Batang Kuranji memiliki aliran permukaan yang cenderung
normal, hanya sedikit area yang kerapatan alirannya tinggi.
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3.2. Debit Puncak Metode Rasional
Perhitungan debit puncak menggunakan metode rasional dilakukan dengan rumus
sebagai berikut:
Qp = 0,278 x C x I x A
Dimana C merupakan koefisien limpasan hasil perolehan estimasi metode Cook, I
merupakan intensitas hujan, dan A sebagai luas total DAS. Adapun luas total DAS Batang
Kuranji berdasarkan batas DAS yaitu sebesar 219 km2.
3.2.1 Koefisien Limpasan
Koefisien limpasan merupakan indikator yang menunjukkan kondisi fisik suatu DAS.
Angka koefisien limpasan yaitu berkisar antara 0 – 1. Semakin besar nilainya, maka
semakin banyak curah hujan yang menjadi aliran permukaan, atau dapat dikatakan bahwa
jumlah air yang meresap ke dalam tanah hanya sedikit, sehingga cadangan air pada saat
musim kering menjadi berkurang. Koefisien aliran yang besar menunjukkan kemungkinan
terjadinya erosi yang cukup besar di daerah tersebut.
Nilai koefisien limpasan menggunakan Metode Cook diperoleh dengan melakukan
skoring parameter yang terdiri atas kemiringan lereng, kerapatan vegetasi, infiltrasi tanah,
dan kerapatan aliran sungai. Berdasarkan proses pengolahan yang dilakukan, diperoleh
nilai rata-rata koefisien limpasan DAS Batang Kuranji sebesar 0,53. Secara keseluruhan,
koefisien limpasan di DAS Batang Kuranji tergolong cepat, dengan dominasi nilai 0,75 –
1. Hal ini dipengaruhi oleh faktor topografi terjal di bagian hulu dan juga tingkat infiltrasi
tanah yang cepat. Koefisien limpasan yang rendah berada di bagian selatan DAS Batang
Kuranji, dengan nilai 0 - 0,5. Jika dikaitkan dengan peta parameter, maka hal tersebut
dipengaruhi oleh kerapatann vegetasi yang rendah, sehingga infiltrasi tanah juga rendah.

Gambar 4.6. Peta Koefisien Limpasan DAS Batang Kuranji
3.2.2 Intensitas Hujan
Faktor lainnya yang harus ditentukan dalam perhitungan debit puncak adalah intensitas
hujan. Intensitas hujan yang digunakan dalam metode ini adalah intensitas hujan rancangan
berdasarkan perhitungan hujan rancangan dari catatan hujan maksimum harian. Hujan
maksimum digunakan dalam metode rasional karena umumnya penentuan debit puncak
digunakan untuk tujuan perancangan konstruksi bangunan-bangunan air seperti saluran air.
Perhitungan intensitas hujan harian maksimum rerata dilakukan menggunakan data curah
hujan maksimum yang diperoleh dari catatan stasiun hujan yang ada di sekitar DAS Batang
Kuranji. Stasiun hujan terdekat dari DAS Batang Kuranji diantaranya Stasiun Batu Busuk,
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Kasang, Gunung Nago, Ladang Padi, Limau Manih, dan Sumani. Adapun data yang
digunakan yaitu data curah hujan tahun 2007 – 2016.
Tabel 4.3. Curah hujan harian maksimum tahun 2007 – 2016

No Tahun

Batu
Busuk

Kasang

Gunung
Nago

Ladang
Padi

Limau
Manih

Sumani

1

2007

73,33

140

66,67

40,5

60,17

43,58

2

2008

78,42

110,92

112,75

60

42,75

45,75

3

2009

46

142,75

63,42

66,58

34,25

45,5

4

2010

29,2

182,25

112,67

73,83

39,58

50,42

5

2011

68,83

135,17

85,33

63,42

18,17

36,67

6

2012

77,92

101,17

88,08

64,08

30,08

42,17

7

2013

77,75

88,25

79,67

63,5

56,5

57,25

8

2014

91,83

86

96

62,75

78

42,92

9

2015

83,08

858,75

69,58

76

63,42

38,67

10

2016

97,75

100,58

169,92

63,5

80,33

39,25

Berdasarkan hasil perhitungan intensitas hujan rencana menggunakan analisis
frekuensi Metode Log Pearson Tipe III, diperoleh intensitas hujan rencana untuk DAS
Batang Kuranji sebesar 292,88 mm/jam. Adapun persebaran intensitas di DAS Batang
Kuranji dapat dilihat pada Gambar 4.7.

Gambar 4.7. Peta Intensitas Hujan DAS Batang Kuranji
Setelah parameter debit puncak Metode Rasional diperoleh, maka selanjutnya dapat
dilakukan perhitungan nilai debit puncak. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh debit
puncak sebesar 9.454,36 m3/s. Nilai tersebut tentunya sangatlah tinggi apabila
dibandingkan dengan nilai debit puncak normalpada penelitian lain. Hal ini yang menjadi
kekurangan dalam estimasi debit puncak menggunakan Metode Rasional. Pada dasarnya,
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untuk DAS yang berukuran besar seperti DAS Batang Kuranji, kurang tepat apabila
menggunakan metode Rasional untuk perolehan estimasi debit puncaknya. Untuk
meminimalisir kesalahan, dapat dilakukan estimasi dengan membagi DAS menjadi sub
DAS, kemudian melakukan perhitungan untuk setiap parameter pada masing-masing sub
DAS.
3.3. Debit Puncak Metode Manning
Hasil pengukuran manning subdas Batang Janih
.n

A (m2)

R (m)

S

Qp (m3/s)

0,069

448,18

2,7785

0,07

3407,757

3.4. (Sumber: pengolahan data manning)

Hasil pengukuran manning subdas Limau Manih
.n

A (m2)

R (m)

S

Qp (m3/s)

0.054

181.45

0,845645

0.0314

531.183

3.5. (Sumber: pengolahan data manning)

Hasil pengukuran manning subdas Batang Sungkai
.n

A (m2)

R (m)

S

Qp (m3/s)

0.064

102,18

1,12

0.007

455,57

3.6. (Sumber: pengolahan data manning)

Hasil pengukuran manning subdas Belimbing
.n

A (m2)

R (m)

S

Qp (m3/s)

0,03

213,73

1,52

0,0157

1685

Pengukuran Manning dilakukan di empat subdas Batang Kuranji, tepatnya di setiap
hilir subdas, antara lain hilir subdas Batang Janih, subdas Limau Manih, Subdas Batang
Sungkai dan subdas Belimbing. Pengukuran manning dilakukan untuk mengetahui luas
penampang sungai, gradient hidrolik sungai, dan mengestimasi faktor kekasaran saluran.
Pengukuran luas penampang sungai dilakukan dengan mempertimbangkan batas banjir
yang pernah terjadi di setiap subdas. Gradient hidrolik sungai diukur berdasarkan
kemiringan alur sungai. Sedangkan faktor kekasaran saluran dihitung dengan
mempertimbangkan material dasar sungai, tingkat ketidakseragaman saluran, variasi
penampang melintang saluran, pengaruh adanya penyempitan pada penampang melintang,
tutupan vegetasi, dan tingkat meander. Hasil pengukuran manning dapat digunakan untuk
mengestimasi debit puncak. Berdasarkan hasil pengukuran di empat subdas, diperoleh nilai
debit puncak pada subdas Batang Janih sebesar 3407.757 m3/s, Limau manih sebesar
531.183 m3/s, Batang Sungkai sebesar 455.57 m3/s, dan subdas Belimbing sebesar 1685
m3/s dengan total debit puncak secara keseluruhan dari keempat subDAS tersebut sebesar
6069.51 m3/s.
Berdasarkan hasil pengukuran debit puncak dengan menggunakan metode manning
dapat diketahui bahwa subdas Batang Janih merupakan subdas dengan penyumbang debit
puncak terbesar di antara ketiga subdas lainnya yang ada di DAS Batang Kuranji yaitu
sebesar 3407.757 m3/s. Jika dikaitkan dengan parameter penentu debit puncak, hasil
pengukuran subdas Batang Janih menunjukkan nilai jari-jari hidrolik sebesar 2,77885 dan
gradien hidrolik 0,07 di mana nilai tersebut merupakan nilai yang paling besar dan
dibanding tiga subdas lainnya yang berada di DAS Batang Kuranji. Besarnya gradien
hidrolik berbanding lurus dengan tingkat kemiringan lereng pada sungai. Berdasarkan peta
kemiringan lereng DAS Batang Kuranji, dapat terlihat bahwa subdas Batang Janih
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merupakan daerah hulu sungai dan didominasi oleh kondisi topografi yang berbukit dengan
kemiringan lereng kurang lebih sebesar 10 hingga 30%. Semakin besar kemiringan lereng
maka akan semkain besar pula gradien hidroliknya sehingga diasumsikan akan semakin
besar pula debit puncak yang dihasilkan. Selain tingginya tjngkat gradien hidrolik,
besarnya nilai debit puncak di subdas Batang Janih juga disebabkan oleh luas penampang
sungainya yang paling besar di antara ketiga subdas lainnya yaitu sebesar 448,18 m2.
Semakin luas penampang sungai maka diasumasikan akan semakin banyak jumlah air yang
dapat ditampung pada subdas tersebut sehingga berdampak pada semakin besar pula debit
puncak yang dihasilkan di suatu DAS. Berdasarkan pengukuran debit puncak dengan
metode manning dapat diketahui bahwa besarnya semakin luas penampang sungai diikuti
dengan nilai gradient hidrolik dan jari-jari hidrolik akan berbanding lurus dengan besarnya
debit puncak yang dihasilkan oleh suatu DAS.
4.

KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang telah dilakukan adalah:
1. Estimasi debit puncak dapat dilakukan melalui analisis Penginderaan Jauh dengan
Metode Rasional maupun dengan pengukuran langsung di lapangan dengan
Metode Manning.
2. Berdasarkan hasil estimasi diperoleh debit puncak Metode Rasional sebesar
9.454,365 m3/s dan Metode Manning sebesar 6.079,51 m3/s.
3. DAS Batang Kuranji berpotensi banjir dengan penyumbang banjir terbesar adalah
sub DAS Batang Janih dengan debit puncak sebesar 3.407,75 m3/s.
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Penentuan Ambang Batas Curah Hujan Untuk Prediksi
Kejadian Longsor di Kecamatan Sigaluh, Kabupaten
Banjarnegara
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Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
*)

E-mail: preslisimanjuntak06@gmail.com

ABSTRAK - Tingginya intensitas terjadinya bencana longsor di Kabupaten Banjarnegara
khusunya kecamatan Sigaluh dapat menimbulkan berbagai dampak diantaranya mulai dari
kehilangan tempat tinggal, kerusakan bangunan, sampai kehilangan nyawa. Berbagai
fenomena tanah longsor diakibatkan oleh banyak hal terutama oleh hujan ekstrim. Tujuan
utama dari penelitian ini adalah untuk menentukan ambang batas curah hujan dalam
memprediksi kejadian longsor dan menganalisis indeks kelembaban tanah untuk
meprediksi kejadian longsor menggunakan 3 metode yaitu Cumulative Rainfall Threshold,
Rainfall Intensity-Duration Threshold dan Indeks Kelembaban Tanah. Data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data kejadian longsor dari Badan Penanggulangan
Bencana Daerah (BPBD) Banjarnegara dan data curah hujan dari tahun 2013-2017 yang
diperoleh dari Stasiun Klimatologi Klas I Semarang (Pos Hujan Singomerto) dan data
curah hujan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Banjarnegara
serta data evapotranspirasi yang di dapat dari AppEEARS (NASA). Berdasarkan data
kejadian longsor dan data curah hujan di Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara
pada tahun 2013 – 2017 menunjukkan ambang batas curah hujan kumulatif adalah P0 =
P3+ 0.097P15 – 56.6, sedangkan ambang batas ambang batas intensitas-durasi curah hujan
adalah I = 2.0153D-0.142. Intensitas curah hujan harian melebihi ambang tersebut
diperkirakan sebagai pemicu longsor dan analisis indeks kelembapan tanah menunjukkan
bahwa curah hujan di bawah 50 mm per jam atau dengan indeks kelembaban tanah dibawah
-50 mm dapat menyebabkan tanah longsor di daerah ini.
Kata kunci: ambang batas, curah hujan, durasi, intensitas, sigaluh

ABSTRACT - The high intensity of landslides in Banjarnegara Regency especially Sigaluh
sub-district can cause various impacts including loss of residence, damage to buildings,
and loss of life. Various phenomena of landslides, especially by extreme rain. Using the 3
methods namely Cumulative Rainfall Threshold, Rainfall Intensity-Duration Threshold and
Soil Moisture Index. Data from the Banjarnegara Regional Disaster Management Agency
(BPBD) and rainfall data from 2013-2017 obtained from the Semarang Class I
Climatology Station (Singomerto station) and rainfall data from the Public Works Agency
and Public Housing (PUPR) Banjarnegara and evapotranspiration data obtained from
AppEEARS (NASA). Based on data and rainfall data in Sigaluh Subdistrict, Banjarnegara
Regency in 2013 - 2017 shows the cumulative rainfall threshold is P0 = P3 + 0.097P15 56.6, while the rainfall intensity-duration threshold is I = 2.0153D-0.142. Shows that
rainfall is below 50 mm per hour or with a soil moisture index below -50 mm can cause
landslides in this area..
Keywords: duration , intensity, rainfall, threshold, sigaluh
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1. PENDAHULUAN
Bencana longsor tanah merupakan salah satu jenis bencana alam yang banyak
menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang sangat besar, seperti: rusaknya
lahan pertanian, kawasan permukiman, jalan, jembatan, irigasi, dan prasarana fisik lainnya.
Potensi kejadian longsor tanah di Kabupaten Banjarnegara sangat besar, selalu terjadi
dari tahun ke tahun. Kejadian longsor tanah yang terus menerus pada kawasan tersebut
diperlukan upaya penanggulangan bencana (disaster management), meliputi upaya
terencana dan terorganisasi yang diwujudkan dalam rangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk meniadakan (meminimalisasikan) sebagian atau seluruh bahaya atau kerugian dari
akibat bencana, serta menghindari resiko bencana yang mungkin akan terjadi, agar
akibat yang ditimbulkan dapat dikurangi, atau diperkecil, bahkan kalau mungkin
dihilangkan2. Sigaluh adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, yang juga
mengalami bencana tanah longsor hampir disetiap tahunnya.
Longsor dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemindahan masa tanah (erosi)
dimana pemindahan tanahnya terjadi pada waktu tertentu atau secara tiba-tiba dalam
volume yang besar13. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya longsor,
diantaranya adalah curah hujan tinggi yang turun sebelumnya selama beberapa hari secara
berturut-turut, tebing yang terjal dengan kemiringan lebih dari 50o, sifat fisik tanah dan
degradasi lahan17. Proses terjadinya tanah longsor adalah air yang meresap kedalam tanah
akan menambah bobot tanah, jika air tersebut menembus sebagai bidang gelincir maka
tanah menjadi licin dan tanah pelapukan diatasnya akan bergerak mengikuti lereng dan
keluar dari lereng yang menjadi longsor.
Tingginya intensitas curah hujan selama 72 jam atau sekitar 3 hari dapat menjadi
pemicu terjadinya longsor pada suatu tempat 20. Dengan kondisi wilayah Indonesia yang
mempunyai iklim tropis dimana hujan dapat terjadi disepanjang tahun dengan intensitas
yang cukup tinggi pada wilayah-wilayah tertentu, sehingga dapat menjadi pemicu
terjadinya longsor pada wilayah tertentu. Untuk wilayah Kabupaten Banjarnegara
khususnya kecamatan Sigaluh, hujan dengan intensitas yang cukup tinggi mempunyai
berpengaruh yang besar bagi masyarakat sekitarnya. Diantaranya terjadi luapan sungai dan
pengikisan tanah yang menyebabkan terjadinya longsor.
Banyaknya intensitas terjadinya bencana longsor di Kabupaten Banjarnegara
khusunya kecamatan Sigaluh dapat menimbulkan berbagai dampak diantaranya mulai dari
kehilangan tempat tinggal, kerusakan sawah, sampai kehilangan nyawa. Untuk
meminimumkan korban bencana yang disebabkan oleh longsor dapat dilakukan berbagai
mitigasi. Salah satunya adalah memprediksi wilayah yang berpotensi terjadinya longsor
berdasarkan catatan sejarah suatu wilayah yang pernah terjadi longsor. Berdasarkan catatan
sejarah suatu wilayah yang pernah terjadi longsor, maka dapat digunakan untuk
memprediksi kemungkinan terjadinya longsor kembali pada wilayah yang sama. Penelitian
ini bertujuan untuk menentukan ambang batas curah hujan dalam memprediksi
kemungkinan terjadinya longsor di Kecamatan Sigaluh, dengan menggunakan curah hujan
sebagai pemicu terjadinya longsor.
2.

METODE

2.1 Data Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kejadian longsor dan data curah
hujan dari tahun 2013-2017 serta data evapotranspirasi yang di dapat dari AppEEARS
(NASA). Data kejadian longsor diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) Banjarnegara. Untuk data curah hujan diperoleh dari Stasiun Geofisika Klas III
Banjarnegara atau Stasiun Klimatologi Klas I Semarang (Pos Hujan Singomerto) dan data
curah hujan PUPR. Data curah hujan yang diperoleh merupakan data curah hujan harian.
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2.2 Wilayah Penelitian
Wilayah Penelitian adalah Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, Propinsi Jawa
Tengah yang berada di koordinat 7⁰ – 12⁰ Lintang Utara dan 7⁰- 31⁰ Lintang Selatan, dan
diantara 2⁰ – 33⁰ Bujur Barat dan 3⁰ – 8⁰ Bujur Timur.

Gambar 1. Wilayah Penelitian
2.3 Metode Penelitian
2.3.1 Metode Rata-rata Aljabar
Metode Rata-Rata Aljabar adalah metode yang paling praktis digunakan untuk mencari
data curah hujan yang kosong. Pengukuran yang dilakukan di beberapa stasiun dalam
waktu yang bersamaan dijumlahkan dan kemudian dibagi dengan jumlah stasiun. p=
(p1+p2+p3…pn)/n.19 Dimana p adalah curah hujan yang hilang, p1, p2 ... pn adalah hujan
di stasiun 1,2,3,…,n dan n adalah jumlah stasiun hujan
2.3.2 Cumulative Rainfall Threshold
Dengan mengasumsikan kondisi penggunaan lahan tidak berubah, penghitungan
ambang batas curah hujan sebagai pemicu terbesar potensi longsor dapat diperoleh dari
histori kejadian longsor dan curah hujan yang terjadi pada wilayah tersebut. Data curah
hujan akan diolah untuk menentukan ambang batas curah hujan yang berpotensi longsor
untuk wilayah Kecamatan Sigaluh. Data curah hujan yang digunakan adalah data kumulatif
72 jam (3 hari) terhitung dari hari terjadinya longsor sampai 2 hari sebelum terjadinya
longsor (P3). Dan kumulatif data curah hujan 15 hari (dari H-3 sampai H-17) sebelum
terjadinya longsor (P15). P3 dan P15 dihitung untuk masing-masing kejadian longsor yang
terjadi di wilayah Kecamatan Sigaluh, kemudian data di plot secara scater.
Penentuan ambang batas curah hujan diambil data minimum dari masing-masing P3 dan
P15. Setelah diperoleh nilai ambang batas curah hujan yang menyebabkan terjadinya
longsor kemudian dihitung nilai indeks potensi terjadinya longsor. Penentuan potensi
terjadi longsor diperoleh dari nilai indeks nilai ambang batas curah hujan P3 dan P15 yang
telah diperoleh sebelumnya. Teori ini telah dikembangkan oleh Chleborad (2006) untuk
wilayah Seattle, Washington. Apabila nilai indeks potensi longsor (P0) lebih besar dari nol
(P0>0) maka suatu wilayah tersebut dapat diprediksi berpotensi terjadi longsor. Untuk
indeks potensi longsor (P0) lebih kecil dari nol (P0<0) tidak berpotensi terjadi longsor pada
wilayah tersebut.
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2.3.3 Rainfall Intensity-Duration Threshold
Untuk menentukan ambang batas curah hujan untuk tanah longsor dangkal, penelitian
ini menggunakan ambang batas empiris (empirical thresholds). Data curah hujan dan tanah
longsor dangkal dikumpulkan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD.
Regresi untuk ambang curah hujan diperoleh dari hubungan antara intensitas curah hujan
(I, mm / jam) dan durasi curah hujan (D, jam). Secara umum, ada dua jenis ambang batas
curah hujan yaitu; ambang batas empiris (emperical thresholds) dan ambang batas fisik
(physical thresholds).
Ambang batas empiris adalah nilai relasional berdasarkan analisis statistik hubungan
antara kejadian hujan dan tanah longsor 4 3 15 9 11, sedangkan ambang batas fisik biasanya
digambarkan dengan bantuan model hidrologi dan stabilitas yang mempertimbangkan
parameter seperti hubungan antara curah hujan dan tekanan air- pori, infiltrasi, morfologi
lereng, dan struktur batuan dasar 16 7 8 14. Curah hujan sebelumnya juga memainkan
peranan penting dalam penentuan ambang batas curah hujan 9 18.
Hubungan parameter curah hujan dengan tanah longsor dapat di lihat pada Gambar 2 di
bawah ini. Gambar 2 ini menjelaskan secara sederhana proses terjadinya tanah longsor di
mana curah hujan kritis menunjukkan jumlah curah hujan dari waktu (“titik nol”) akan
meningkat tajam dalam intensitas curah hujan yang diamati memicu tanah longsor.

Gambar 2. Curah hujan parameter dalam hubungannya dengan inisiasi tanah longsor meliputi
curah hujan kumulatif, curah hujan sebelumnya, intensitas curah hujan, dan durasi curah hujan. 1
Karena ambang hujan didefinisikan secara empirik, maka persamaan-persamaannya
bervariasi dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Sehingga, ketepatan hubungan tersebut dapat
dikategorikan dalam lingkup global, regional dan lokal. Berdasarkan persamaanpersamaan empirik oleh para peneliti12 . kurva ID dapat dituliskan dalam suatu bentuk yang
umum yaitu :
I=c+ α.Dβ

(1)

dengan,
I = intensitas hujan,
D = lama waktu hujan,
c, α , dan β = parameter empirik.
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2.3.4 Indeks Kelembaban Tanah (Soil-Moisture Index)
Metode Soil-Moisture Index (SMI) atau Indeks Kelembaban Tanah merupakan salah
satu metode untuk menentukan ambang batas curah hujan untuk tanah longsor dengan
menghitung data curah hujan dan data penguapan atau evapotranspira. Indeks ini diatur
oleh tekanan pori positif yang diperlukan untuk memicu kelembaban lapisan tanah sampai
pada titik jenuh dan tidak berkembang akibat sudah melebihi kapasitas lapang. Indeks ini
juga memperhitungkan intersepsi curah hujan oleh tanaman atau vegetasi.
Gabet dalam penelitiannya menyajikan model stabilitas lereng yang didorong oleh
curah hujan harian dan memperhitungkan perubahaan dalam kelembaban regolith dengan
wilayah penelitian adalah pegunungan Himalaya. Berdasarkan model ini disimpulkan
bahwa sudut kemiringan akan mengontrol jumlah curah hujan harian yang diperlukan
untuk memicu tanah longsor. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa masukan, keluaran
dan penyimpanan air dalam model ini (gambar 3) 10. Nilai Kelembaban tanah harian (mm)
dapat dihitung dengan rumus
Mt = Mt-1 +Rt-Dt-Et

(2)

dimana, Mt adalah indeks kelembaban yang dicari, Mt-1 adalah nilai indeks kelembaban
hari sebelumnya. Rt curah hujan efektif pada waktu t yang berkontribusi pada air di bukit
– bukit (mm). Et adalah evopotranspirasi harian (mm) dan Dt air yang mengalir dengan
cepat dari regolith setelah kapasitas lapang telah terlampaui (mm).

Gambar 3. Model Regolith
Beberapa persamaan untuk menentukan nilai dari variabel yang terlibat pada persamaan
(2) adalah sebagai berikut:
Rt = Pt-I

(3)

M0 = -Ft

(4)
0,

jika Mt-1 ≤ 0

kMt-1,

jika Mt-1 > 0

Dt =
dimana Pt adalah total curah hujan harian (mm) pada saat t dan I adalah jumlah hujan (mm)
yang dihadang oleh vegetasi atau hujan yang di serap oleh tanaman adalah 2 mm/hari, k =
0.9 , nilai awal indeks kelembaban (M₀; mm)dianggap negatif dari kapasitas lapangan (Fc;
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mm) sehingga pada akhir musim kemarau. Nilai kapasitas lapang yang dipakai adalah 150
mm. Penentuan M dilakukan hingga mencakup kejadian awal tanah longsor.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Cumulative Rainfall Trenshold

Gambar 4. Penentuan ambang batas curah hujan (atas) dan prinsip pengambilan data curah hujan
(bawah)

Gambar 4 merupakan penentuan ambang batas curah hujan dari kejadian longsor yang
pernah terjadi di Kecamatan Sigaluh pada tahun 2013 sampai tahun 2017 dengan melihat
histori intensitas curah hujan. Tingginya intensitas curah hujan selama 3 hari atau sekitar
72 jam dapat menjadi pemicu terjadinya longsor di wilayah ini. Untuk data komulatif 15
hari (P15) dikarenakan plot 15 hari menghasilkan ambang relatif rendah terikat untuk
inisiasi tanah longsor 5. Nilai P3 diperoleh dari kumulatif intensitas curah hujan pada hari
terjadinya longsor dan 2 hari sebelum terjadinya longsor. Dan untuk P15 diperoleh dari
komulatif intensitas curah hujan 15 harian dari H-3 kejadian longsor sampai H17 dari
tanggal terjadinya longsor .
Dengan memplotkan data-data curah hujan pada saat terjadinya longsor yang terlihat
pada gambar 4, diperoleh nilai ambang batas curah hujan dengan menggunakan regresi
linear. Nilai ambang batas disini adalah batas bawah dari intensitas curah hujan yang dapat
menyebabkan terjadinya longsor di Kecamatan Sigaluh. Dari hasil plot penentuan ambang
batas curah hujan pada gambar 4, maka diperoleh nilai ambang batas curah hujan dengan
rumus:
P3 = -0.097 P15 + 56.6

(5)

dimana:
P3: Intensitas curah hujan 3 harian (72 jam)
P15: Intensitas curah hujan 15 harian
Nilai ambang batas curah hujan yang diperoleh berupa regresi linier yang akan
digunakan sebagai batas ambang curah hujan yang terjadi pada saat sebelum terjadinya
longsor pada suatu wilayah tertentu di Kecamatan Sigaluh. Nilai ambang yang telah
diperoleh pada persamaan (5) digunakan lebih lanjut untuk proses penentukan indeks nilai
dari ambang batas curah hujan potensi longsor untuk suatu wilayah. Nilai indeks ambang
batas curah hujan digunakan untuk memprediksi terjadinya potensi longsor pada suatu
wilayah tertentu di Kecamatan Sigaluh. Nilai indeks ambang batas curah hujan ini
dipengaruhi oleh data besar kecilnya intensitas curah hujan P3 dan P15 untuk masingmasing wilayah yang mempunyai histori rawan longsor. Nilai indeks ambang batas curah
hujan potensi longsor dapat ditulis seperti persamaan (3) dan (4) berikut ini:
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P0 = P3 – (- P15 (0.097) +56.6)
P0 = P3+ 0.097P15 – 56.6

(6)
(7)

dimana:
P0: Indeks potensi terjadi longsor
P3: Komulatif intensitas curah hujan 3 hari (72 jam)
P15: Komulatif intensitas curah hujan 15 hari setelah 3 harian
Dari persamaan (7) dapat dihitung nilai potensi terjadi longsor di wilayah Sigaluh. Nilai
indeks potensi terjadi longsor dapat digunakan untuk memprediksi potensi terjadinya
longsor pada suatu wilayah. Prediksi dimana apabila nilai indeks potensi longsor (P0) lebih
besar dari nol (P0>0) maka suatu wilayah tersebut dapat diprediksi berpotensi terjadi
longsor. Untuk indeks potensi longsor (P0) lebih kecil dari nol (P0<0) tidak berpotensi
terjadi longsor pada wilayah tersebut. Metode ini telah dikembangkan oleh Chleborad
untuk wilayah Seattle, Washington 6.
Dengan menggunakan persamaan (7) kedepannya dapat di prediksi suatu wilayah
berpotensi terjadi longsor atau tidaknya. Disini histori data hujan sangat berpengaruh sekali
terhadap penentuan prediksi potensi longsor di suatu wilayah yang mempunyai histori
rawan longsor. Dengan adanya metode untuk memprediksi suatu wilayah berpotensi terjadi
longsor dengan melihat histori banyaknya intensitas curah hujan, maka dapat dilakukan
mitigasimitigasi untuk memperkecil terjadinya korban baik korban materil maupun korban
jiwa.
3.2 Analisis Rainfall Intensity-Duration Threshold
Peristiwa longsr di Kecamatan Sigaluh pada periode 2013-2017 dianalisis untuk
menentukan ambang batas curah hujan peringatan tanah longsor dangkal. Nilai regresi
intensitas-durasi curah hujan adalah I = 2.0153D-0.142 (I adalah intensitas curah hujan
dalam mm/jam dan D adalah durasi curah hujan dalam jam). Hasil analisis regresi
menunjukkan bahwa intensitas curah hujan meningkat secara eksponensial dengan
berkurangnya durasi curah hujan. Menurut analisis ambang batas empiris, kurva regresi
dapat dianggap sebagai ambang batas intensitas durasi untuk daerah penelitian ini. Di atas
garis peringatan peristiwa tanah longsor dangkal mungkin terjadi. Ambang batas curah
hujan dan intensitas durasi hujan periode 2013-2017 di Kecamatan Sigaluh ditunjukkan
pada gambar 5 dan tabel 1.

Gambar 5. Penentuan Ambang Batas Intensitas-Durasi Curah Hujan Untuk Tanah Longsor di
Kecamatan Sigaluh

71

Presli Panusunan Simanjuntak, dkk
Prosiding Seminar Nasional Bumi dan Atmosfer 2019

Tabel 1. Durasi-Intensitas Curah Hujan Kecamatan Sigaluh Pada Saat Kejadian Longsor Periode
2013-2017

Tanggal Kejadian

Durasi

Intensitas (mm/jam)

04-04-13

96

1.054

27-05-15

72

1.098

18-06-16

144

0.995

28-09-16

264

0.913

11-11-16

120

1.021

01-03-17

336

0.882

06-03-17

336

0.882

Penggunaan sistem peringatan berbasis ambang batas empiris telah banyak digunakan
pada berbagai tipe bencana termasuk longsor. Hal terpenting dalam sistem ini adalah
tersedianya komponen terkait dengan prakiraan curah hujan, real-time pengamatan curah
hujan dan ambang batas curah hujan dengan tanah longsor.
3.3 Analisis Indeks Kelembaban Tanah (Soil-Moisture Index)

Gambar 6. Indeks Kelembaban Tanah (Soil-Moisture Index) Kecamatan Sigaluh
Dari Hasil analisis menunjukkan bahwa curah hujan di bawah 50 mm per jam atau
dengan indeks kelembaban tanah dibawah -50 mm dapat menyebabkan tanah longsor di
daerah ini. Hal tersebut terjadi ketika tanah sudah mencapai titik jenuh serta
ketidakmampuan daya tahan tanah untuk menampung curah hujan yang sudah melebihi
indeks kelembaban tanah – 150 mm. Dapat diamati pula bahwa curah hujan rata - rata pada
Bulan September Tahun 2016 menunjukkan curah hujan sebesar 485 mm dan total curah
hujan mencapai 485 mm atau mencapai 100% dari curah hujan rata-rata. Curah hujan
tertinggi terjadi pada tanggal 16 di Bulan September dengan curah hujan sebesar 125 mm
serta diikuti dengan indeks kelembaban -40 mm. Drainase terbesar terjadi pada tanggal 30
sebesar 40,98 mm. Jika dilihat kembali dari hasil rekap data bencana di Banjarnegara ada
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satu kejadian longsor di Bulan September Tahun 2016 yang tercatat di tanggal 28 dengan
curah hujan 30 mm dan nilai indeks kelembaban tanah 23,46 mm. Curah hujan harian yang
terjadi sebelum terjadi longsor sudah mencapai di atas 391 mm menurut data dari BMKG
pada dasarian I dan II di Bulan September curah hujan sudah mencapai 233 mm dan diikuti
7 hari berikutnya mencapai 158 mm sebelum terjadinya longsor.
Berdasarkan hasil grafik, indeks soil moisture mengalami kenaikan yang tinggi setelah
kejadian longsor di tanggal 29 sebesar 45.5 mm. Ketika terjadi curah hujan yang tinggi,
kelembaban tanah mengalami penurunan karena evapotranspirasi saja di tanggal 16.
Menurunnya kelembaban tanah akibat drainase juga didukung oleh data perhitungan
drainase tertinggi yang diperoleh di tanggal 30 yaitu 40.98 mm. Penurunan kelembaban
tanah terjadi karena adanya longsor di tanggal 28 dan hujan dengan intensitas 50 mm di
tanggal 29 dua hari berturut-turut. Akibatnya tanah menjadi jenuh karena memiliki daerah
tanah tekanan pori positif (area abu – abu) ketika indeks melebihi kapasitas lapang yang
dapat menyebabkan terjadinya longsor.
4.

KESIMPULAN

Dari ketiga metode yang digunakan untuk mencari ambang batas kejadian bencana
longsor di Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, dapat disimpulkan bahwa :
1. Dengan menggunakan metode analisis ambang batas hujan kumulatif (Rainfall
Intensity-Duration Threshold), diketahui indeks potensi terjadinya longsor adalah P0
= P3+ 0.097P15 – 56.6 dengan prediksi dimana apabila nilai indeks potensi longsor
(P0) lebih besar dari nol (P0>0) maka suatu wilayah tersebut dapat diprediksi
berpotensi terjadi longsor. Untuk indeks potensi longsor (P0) lebih kecil dari nol
(P0<0) tidak berpotensi terjadi longsor pada wilayah Kecamatan Sigaluh.
2. Analisis abang batas intensitas- durasi curah hujan (Rainfall Intensity-Duration
Threshold) menunjukkan hubungan intensitas dan durasi curah hujan adalah I =
2.0153D-0.142 dengan intensitas curah hujan meningkat secara eksponensial dengan
berkurangnya durasi curah hujan.
3. Metode analisis kelembaban tanah (Soil Moisture) pada Kecamatan Banjarnegara
menunjukkan curah hujan di bawah 50 mm per jam atau dengan indeks kelembaban
tanah dibawah -50 mm dapat menyebabkan tanah longsor di daerah ini.1.
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ABSTRAK - Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang diakibatkan oleh
parameter-parameter meteorologi/cuaca, diantaranya curah hujan, kelembaban udara, suhu
udara, dan angin. Contoh bencana hidrometeorologi adalah banjir, kekeringan, badai, dan
tanah longsor. Menurut data BNPB, bencana hidrometeorologi menjadi bencana yang
menimbulkan dampak paling signifikan. Besarnya dampak yang ditimbulkan ini
diantaranya disebabkan oleh pengetahuan masyarakat tentang fenomena hidrometeorologi
yang masih terbatas. Oleh karena itu media penyampaian informasi tentang fenomena
hidrometeorologi dibutuhkan untuk memberikan edukasi bagi masyarakat. Penelitian ini
bertujuan untuk membangun media edukasi berupa aplikasi mobile tentang bencana
hidrometeorologi, dengan metode yang digunakan untuk isi aplikasinya adalah studi
literatur. Dalam pembangunan aplikasi, penulis menggunakan React Native dan database
Firebase Cloud Firestore, yang dapat diekspor ke Android dan iOS. Fitur-fitur yang
terdapat pada aplikasi yaitu edukasi bencana hidrometeorologi, informasi nomor telepon
penting di seluruh indonesia, informasi lokasi titik kumpul, informasi kegiatan yang harus
dilakukan saat keadaan darurat, dan informasi barang yang perlu dipersiapkan saat kondisi
darurat.
Kata kunci: Bencana Hidrometeorologi, Edukasi, Aplikasi Mobile
ABSTRACT - Hydro-Meteorological disasters are disasters caused by meteorological /
weather parameters, including rainfall, air humidity, air temperature, and wind. Examples
of hydrometeorological disasters are floods, droughts, storms and landslides. According
to BNPB data, hydro-meteorological disasters have become the most significant disaster.
The magnitude of the impact caused is among others due to people's knowledge about the
hydro-meteorological phenomena that are still limited. Therefore the media for delivering
information about hydro-meteorological phenomena is needed to provide education for the
community. This study aims to build an educational media in the form of mobile
applications about hydro-meteorological disasters, with the method used to fill the
application is the study of literature. In the development of the application, the author uses
React Native and Firebase Cloud Firestore database, which can be exported to Android
and iOS. The features contained in the application are hydro-meteorological disaster
education, information on important telephone numbers in Indonesia, information on
location of gathering points, information on activities that must be done in an emergency,
and information regarding items that need to be prepared during an emergency.
Keywords: hydro-meteorological disasters, education, mobile application
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1. PENDAHULUAN
Bencana hidrometeorologi merupakan bencana yang diakibatkan oleh parameterparameter meteorologi/cuaca, diantaranya curah hujan, kelembaban udara, suhu udara, dan
angin. Contoh bencana hidrometeorologi adalah banjir, kekeringan, badai, dan tanah
longsor. Menurut data BNPB, bencana hidrometeorologi menjadi bencana yang
menimbulkan dampak paling signifikan. Besarnya dampak yang ditimbulkan ini di
antaranya disebabkan oleh pengetahuan masyarakat tentang fenomena hidrometeorologi
yang masih terbatas.
Penelitian ini bertujuan untuk membangun media edukasi berupa aplikasi mobile
tentang bencana hidrometeorologi. Ini merupakan sebuah langkah untuk membangun
kesadaran masyarakat akan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Bencana adalah sebuah keniscayaan bagi Bangsa Indonesia. Namun, budaya sadar bencana
masih rendah sehingga jumlah korban akibat bencana masih cukup besar.
1.1 Mitigasi
Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik
melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi
ancaman bencana (Hermon, 2010).
1.2 Mitigasi Banjir
Mitigasi bencana banjir merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi resiko
bencana banjir, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan
kemampuan menghadapi ancaman bencana banjir (Paimin et al., 2009). Berdasar Badan
Nasional Penanggulangan Bencana, banjir yang merupakan fenomena terendamnya suatu
daerah oleh volume air, dapat disebabkan oleh curah hujan yang sangat tinggi dalam suatu
waktu disertai sistem drainase yang tidak cukup dan dapat disebabkan oleh naiknya air laut
ke daratan akibat pasang.
1.3 Bencana Longsor
Bencana longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah dan/atau batuan,
penyebabnya dapat berupa proses geologi (misal adanya patahan akibat gempa), penyebab
morfologi (misal adanya erosi oleh sungai serta penumpukan massa akibat sedimentasi),
penyebab fisis (misal intensitas hujan tinggi), dan aktivitas manusia (misal penggundulan
hutan dan pertambangan liar).
1.4 Puting Beliung
Puting beliung merupakan angin kencang dengan kecepatan lebih dari 45 km/jam yang
berasal dari awan Cumulonimbus, berbentuk pusaran, dengan radius jelajah 5-10 km,
dalam waktu berkisar 10 menit. Penyebab utama dari puting beliung adalah adanya awan
Cumulonimbus yang terbentuk akibat adanya pemanasan yang kuat terhadap permukaan
bumi.
1.5 Kekeringan
Kekeringan adalah kondisi pada saat ketersediaan air yang tidak mencukupi untuk
kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Kekeringan dapat
disebabkan oleh rendahnya curah hujan, pengelolaan air yang tidak teratur, atau hari tanpa
hujan yang panjang. Secara meteorologis, terdapat beberapa indikator dan indeks yang
dapat dipergunakan untuk memantau kekeringan, seperti Keetch-Bryam Drought Index
(KBDI), Percent of Precipitation Index, dan Standardized Precipitation Index (SPI).
1.6 Tsunami
Tsunami merupakan gelombang laut yang terjadi karena gangguan pada lantai samudra,
dapat diakibatkan oleh adanya gempa bumi, letusan gunung berapi, maupun longsoran
besar di lautan. Tsunami yang disebabkan oleh longsoran salah satunya adalah yang terjadi
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di selat Sunda, Desember 2018. Tsunami yang menerjang pantai di pulau-pulau selat Sunda
dan pesisir barat Jawa tersebut menyebabkan 453 orang meninggal dan ratusan ribu rumah
rusak.
2.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur terkait kebutuhan
terhadap fitur pada Aplikasi Mobile Edukasi Bencana Hidrometeorologi. Pengumpulan
data dilakukan dengan mengambil referensi bersumber dari internet dan buku.
Dalam penelitian ini, data yang digunakan antara lain data informasi edukasi bencana
hidrometeorologi, informasi nomor penting di seluruh Indonesia, lokasi titik kumpul,
informasi kegiatan yang harus dilakukan saat keadaan darurat, dan barang yang perlu
dipersiapkan saat kondisi darurat.
Tahapan berikutnya adalah implementasi pembuatan perangkat lunak. Selanjutnya
adalah melakukan pengujian terhadap perangkat lunak tersebut.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penjelasan Umum Aplikasi
Aplikasi mobile edukasi bencana hidrometeorologi ini adalah aplikasi mobile yang
digunakan sebagai media edukasi terkait bencana hidrometeorologi.
Aplikasi ini ditujukan untuk seluruh masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran
terhadap bencana hidrometeorologi. Dengan hanya melalui smartphone, pengguna dapat
mengakses media-media edukasi bencana hidrometeorologi melalui aplikasi.
Aplikasi dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript dengan
framework React Native. Penggunaan React Native ini berdasarkan karena kemudahan
yang ada. Hasil dari aplikasi yang dibuat dapat diekspor ke dalam platform Android dan
platofrm iOS. Sehingga dapat menghemat waktu pembuatan bila dibandingkan dengan
membuat aplikasi untuk masing-masing platform.
Pada aplikasi ini terdapat 3 menu utama, yaitu Menu Edukasi Mitigasi, Menu Darurat,
dan Menu Pengaturan. Pada Menu Edukasi Mitigasi terdapat penjelasan berupa edukasi
terkait bencana hidrometeorologi. Pada Menu Darurat, pengguna dapat menekan tombol
darurat, kemudian aplikasi langsung mengarahkan ke nomor telepon 112. Pada Menu
Pengaturan terdapat informasi berupa pengaturan terhadap aplikasi.
3.2 Implementasi
Aplikasi dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Javascript dengan
framework React Native. Hasil implementasi antarmuka aplikasi dapat dilihat pada gambar
berikut ini.
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Gambar 1. Tampilan Menu Edukasi Mitigasi

Gambar 2. Tampilan Menu Darurat
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Gambar 3. Tampilan Menu Pengaturan
Pada aplikasi ini terdapat 3 menu utama, yaitu Menu Edukasi Mitigasi, Menu Darurat,
dan Menu Pengaturan.
Pada Menu Edukasi, Pengguna dapat memilih menu-menu edukasi bencana. Pilihan
edukasi bencana, yaitu bencana banjir, longsor, ekologi, degradasi lahan, putting beliung,
kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, dan gempa bumi.
Pada Menu Darurat, pengguna dapat menekan tombol darurat, kemudian aplikasi
langsung mengarahkan ke nomor telepon 112. Pengguna juga dapat melakukan kontak ke
nomor telepon darurat, seperti nomor BNPB, BPBD, Polisi, PLN, Informasi Keracunan,
Pemadam Kebakaran, SAR (Search and Rescue), dan Palang Merah Indonesia.
Pada Menu Pengaturan terdapat informasi berupa pengaturan terhadap aplikasi. Di
menu ini terdapat fitur tambahan, seperti fitur list nomor telepon yang dapat dihubungi
dalam keadaan darurat, fitur list lokasi titik kumpul agar masyarakat bisa tahu tempat
kumpul jika terjadi bencana di sekitarnya, fitur list kegiatan yang dapat dilakukan saat
kondisi darurat, dan fitur list barang yang harus dibawa saat darurat.

3.3 Uji Coba Aplikasi
Untuk menganalisa kelayakan fitur pada aplikasi, maka setiap fitur pada aplikasi
diujicoba untuk memastikan bahwa aplikasi sudah berfungsi dengan baik. Berikut ini
adalah daftar fitur yang diujicoba, terangkum dalam tabel berikut ini:
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Tabel 1. Hasil Pengujian Aplikasi

4.

Fitur

Hasil Uji Coba

Fitur menu Edukasi
Fitur menu Pengaturan
Fitur edukasi Informasi Bencana Hidrometeorologi
Fitur edukasi bencana banjir
Fitur edukasi bencan longsor
Fitur edukasi bencana ekologi
Fitur edukasi bencana degradasi lahan
Fitur edukasi bencana puting beliung
Fitur edukasi bencana kekeringan
Fitur edukasi bencana kebakaran hutan dan lahan
Fitur edukasi gempa bumi
Fitur list nomor telepon
Fitur list lokasi titik kumpul
Fitur list kegiatan saat darurat
Fitur list barang yang harus dibawa

Berfungsi
Berfungsi
Berfungsi
Berfungsi
Berfungsi
Berfungsi
Berfungsi
Berfungsi
Berfungsi
Berfungsi
Berfungsi
Berfungsi
Berfungsi
Berfungsi
Berfungsi

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, diketahui bahwa aplikasi mobile
edukasi bencana hidrometeorologi telah berhasil dikembangkan. Melalui aplikasi ini,
diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat akan kewaspadaan dan kesiapsiagaan
menghadapi bencana. Diperlukan juga sosialisasi aplikasi ini kepada masyarakat agar dapat
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, pada aplikasi ini, masih perlu dilakukan
penambahan fitur, seperti fitur early warning system yang dapat memberikan informasi
awal apabila akan terjadi bencana hidrometeorologi, dan fitur-fitur lainnya.
5.
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ABSTRAK - Eksplorasi mengenai geothermal dilakukan untuk mencari sumbersumber baru di Indonesia dengan berbagai kegunaan. Salah satu metode eksplorasi
geothermal adalah menggunakan perhitungan Anomali Bouguer dari pengukuran
gravity. Penelitian ini bertujuan sebagai penentuan daerah berpotensi geothermal
dengan rentang nilai Anomali Bouguer sebagai acuannya. Nilai yang diperlukan didapat
menggunakan perhitungan matematis dengan data yang didapat dari Topex pada
cakupan wilayah Provinsi Jawa Barat. Data ini berupa data Free Air Anomaly dan
elevasi. Data yang didapat diolah sehingga mendapatkan nilai Bouguer Anomaly. Nilai
Bouguer Anomaly yang didapat berupa nilai per-grid dengan jarak setiap grid x dan y
nya adalah 0,017o . Data ini di plot menggunakan aplikasi Surfer 10.3 hingga didapatkan
peta Anomali Bouguer. Selanjutnya dilakukan slicing/interpretasi penampang
permukaan dari peta Anomali Bouguer. Diambil beberapa daerah yang merupakan
sumber geothermal yang telah diketahui. Daerah tersebut adalah Gunung Salak, Patuha,
Kamojang, dan Wayang Windu. Selanjutnya nilai minimum dan maksimum Anomali
Bouguer yang didapatkan dalam satuan mgal adalah 140,1213 dan 152,1411 untuk
Gunung Salak, 252,4217 dan 273,7862 untuk Patuha, 145,3732 dan 276,6906 untuk
Kamojang serta 237,8337 dan 242,1435 untuk Wayang Windu. Secara umum,
berdasarkan perhitungan didapatkan rentang nilai Anomali Bouguer yang berpotensi
geothermal pada daerah Jawa Barat adalah 140,1213 – 276,6906 mgal.
Kata kunci: anomali bouguer, geothermal, gravity

ABSTRACT - Geothermal exploration has done to find new sources in Indonesia for
many purposes. One method for geothermal exploration is using the bouguer anomaly
calculation from gravity measurements. The purpose of this research as determination
of potentially geothermal area with range value of Anomaly Bouger. The data that we
need is obtained from Topex with mathemathics calculation in West Java area. This
data is in the form of Free Air Anomaly and elevation of the area. The data is processed
until we get the Simple Bouguer Anomaly. The anomaly value is a grid based data with
distance of 0,017o of each x and y of the grids. The data is plotted with Surfer 10.3
application until we get the result of bouguer anomaly map. We take some areas that
have known as the geothermal sources. These areas are Gunung Salak, Patuha,
Kamojang and Wayang Windu. Each areas minimum and maximum Simple Bouguer
Anomaly values in mgal units are 140,1213 and 152,1411 for Gunung Salak, 252,4217
and 273,7862 for Patuha, 145,3732 and 276,6906 for Kamojang and 237,8337 and
242,1435 for Wayang Windu. Generally, basic on calculation the value obtained is
140,1213 – 276,6906 mgal.
Keywords: bouguer anomaly, geothermal, gravity
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1. PENDAHULUAN
Panas bumi atau yang lebih dikenal dengan geotermal menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI)1 adalah sumber energi, seperti air panas, uap panas, dan gas lain yang
terdapat di dalam perut bumi. Panas bumi adalah sumber energi yang ramah lingkungan,
dikarenakan menggunakan panas alami yang bukan berasal dari pembakaran dalam
prosesnya menjadi energi listrik. Di Indonesia telah ada 13 pembangkit listrik yang
menggunakan panas bumi sebagai sumber pemanas reservoirnya menurut Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM).2 Diantaranya adalah PLTP
Salak, PLTP Wayang Windu, PLTP Patuha, PLTP Kamojang yang semuanya terletak
di Jawa Barat. Selanjutnya dalam tulisan ini, keempat wilayah sumur panas bumi PLTP
ini digunakan sebagai daerah penelitian. Pemilihan keempat daerah sumber panas bumi
adalah karena keempatnya mempunyai kapasitas total yang cukup besar. Besar
kapasitas total dari masing-masing PLTP secara berurutan adalah 377 MW, 227 MW,
55 MW, 235 MW. Diasumsikan bahwa keempat daerah ini mempunyai potensi panas
bumi yang besar yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik.
Energi listrik merupakan energi yang banyak dibutuhkan di berbagai sektor. Sektor
terbesar pengonsumsi energi listrik menurut data Dewan Energi Nasional3 adalah sektor
komersial dan rumah tangga dengan konsumsi berturut turut adalah 76% dan 47,5% dari
total sumber energi yang dipakai. Berdasarkan proyeksi Dewan Energi Nasional, pada
tahun 2020 sumber listrik dominan masih berasal dari batu bara. PLT dengan sumber
batu bara menimbulkan emisi CO2 yang besar di atmosfer. Sedangkan PLT dengan
sumber panas bumi menimbulkan emisi CO2 yang lebih sedikit di atmosfer dengan
sebab seperti yang telah disebutkan diatas. Oleh karena itu, pemanfaatan panas bumi di
Indonesia harus segera dikembangkan secara masif untuk pembangkit tenaga listrik dan
lain-lainnya.
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terletak di antara pertemuan tiga
lempeng besar aktif atau zona subduksi lempeng. Hal ini menyebabkan banyaknya
aktivitas tektonisme dan vulkanisme di Indonesia. Salah satu akibatnya adalah sistem
rekahan yang banyak ditemukan di Indonesia. Keterkaitan antara sistem rekahan dengan
panas bumi adalah panas bumi dapat ditemukan di daerah yang mempunyai celah atau
rekahan di struktur batuannya sehingga panas bumi dapat mengalir keluar.4 Struktur
seperti celah ini merupakan salah satu bentuk alam yang jika dikaji menggunakan
metode analisis anomali Bouguer, akan menimbulkan nilai tersendiri yang dapat
diidentifikasi sebagai sebuah celah panas bumi.
Salah satu satelit yang digunakan untuk pengukuran nilai gravity adalah Satelit
TOPEX/Poseidon. Satelit ini diluncurkan pada 10 Agustus 1992. Data yang disajikan
dalam Sistem Satelit Topex/Poseidon ini berupa nilai Free Air Anomaly dari gravity
pada suatu titik koordinat. Sistem Satelit TOPEX/Poseidon adalah satelit yang
diluncurkan oleh NASA (National Aeronautics and Space Administration) dan CNES
(Centre National D’Etudes Spatiales) yang bertujuan memetakan topografi laut.5 Oleh
karena itu, dalam Sistem Satelit TOPEX/Poseidon juga menyajikan data elevasi.
Metode koreksi anomali Bouguer adalah salah satu metode yang umum digunakan
untuk mengidentifikasi struktur yang ada di bawah tanah. Setiap struktur batuan yang
ada di bawah tanah mempunyai nilai anomali Bouguer tersendiri. Nilai anomali
Bouguer dari suatu daerah dapat diambil dari observasi lapangan langsung ataupun dari
data daring seperti yang peneliti gunakan dalam penelitian ini.
Selanjutnya, dalam penelitian ini peneliti bertujuan untuk menemukan berapa nilai
yang menjadi nilai dasar bahwa suatu daerah mengandung potensi panas bumi. Nilai ini
dapat digunakan untuk menduga apakah suatu daerah berpotensi untuk dikembangkan
dalam sektor panas buminya atau tidak.
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2.

METODE

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis Simple Anomaly Bouguer
(SBA) yang datanya didapat dari Satelit Topex/Poseidon dengan situs
https://topex.ucsd.edu/cgi-bin/get_data.cgi yang dapat diakses secara gratis. Data yang
didapat berupa data dalam format bujur, lintang dan nilai Free Air Anomaly (FAA)
absolut dari gravity. Rentang koordinat yang digunakan dalam penelitian ini adalah
105,9917o – 108,9917o BT dan 5,7983o – 7,8998o LS. Daerah penelitian yang digunakan
oleh peneliti sebagai acuan sumber daya panas bumi di daerah Jawa Barat antara lain:
PLTP Salak (106,641o – 106,692o BT; 6,73061o – 6,7643o LS), PLTP Patuha (107,4154o
– 107,4443o BT; 7,1698o – 7,1881o LS), PLTP Kamojang (107,625o – 107,8o BT;
7,0917o – 7,275o LS), PLTP Wayang Windu (107,6185o – 107,6309o BT; 7,1945o –
7,2087o LS). Selain itu, peneliti juga mengambil data elevasi pada rentang koordinat
lokasi penelitian untuk menghitung nilai Simple Bouger Anomaly menggunakan Metode
Parasnis.
Data Simple Anomaly Bouger yang telah didapatkan selanjutnya dipetakan dengan
menggunakan aplikasi Surfer 10.3 untuk pembuatan peta kontur Simple Anomaly
Bouger-nya. Langkah selanjutnya, dilakukan pemetaan koordinat dari masing-masing
daerah penelitian. Kemudian dilakukan penyayatan melintang yang memotong masingmasing dari daerah penelitian. Dari hasil penyayatan tersebut, didapatkan nilai tertinggi
dan terendah dari nilai Simple Anomaly Bouger pada masing-masing daerah penelitian.
Langkah terakhir dalam penelitian ini adalah menganalisis nilai tertinggi dan
terendah dari setiap sayatan melintang. Lalu diambil nilai terendah dan tertinggi yang
mencakup semua titik penelitian sumber panas bumi. Nilai ini diharapkan dapat
digunakan menjadi nilai dasar penentuan daerah yang mempunyai potensi panas bumi
dan dapat digunakan untuk pemanfaatan lebih lanjut seperti pembangkit listrik.

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian
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3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, peneliti mengambil daerah penelitian di provinsi Jawa Barat
dengan rentang koordinat seperti yang sudah disebutkan pada Metode. Dalam penelitian
ini juga, peneliti menggunakan empat daerah yang merupakan sumber panas bumi yang
sudah di eksplorasi dan dieksploitasi untuk penggunaan pembangkit tenaga listrik.
Empat daerah tersebut seperti yang telah disebutkan dalam Metode. Titik-titik daerah
tersebut dapat dilihat pada peta berikut.

Gambar 2. Peta Wilayah Penelitian dengan Empat Sumber Panas Bumi
Pada tahap selanjutnya, peneliti memasukkan data Simple Bouguer Anomaly yang
diolah dari data Free Air Anomaly dengan sumber data daring Topex. Hasil yang
didapatkan adalah peta kontur Simple Bouguer Anomaly yang diolah menggunakan
aplikasi Surfer 10.3 sebagai berikut :

Gambar 3. Peta Kontur Nilai Simple Bouguer Anomaly untuk Provinsi Jawa Barat
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Setelah didapatkan Peta Kontur Nilai Simple Bouguer Anomaly Provinsi Jawa Barat,
maka dilakukan penyayatan penampang horizontal dari setiap daerah penelitian. Hasil
maksimum dan minimum nilai Simple Bouguer Anomaly terdapat pada Tabel 1.
Nilai Simple Bouguer Anomaly terbesar atau maksimum didapat pada daerah
Kamojang yaitu sebesar 276,6906 mgal dan nilai terkecil atau minimum didapat pada
daerah Gunung Salak dengan nilai 140,1213 mgal. Dari nilai ini dilakukan interpretasi
terhadap berapa nilai yang dapat dijadikan dasar dari penentuan daerah berpotensi panas
bumi.
Hasil interpretasi sayatan penampang horizontal menunjukkan interval yang
berbeda-beda pada setiap daerah penelitian. Hal ini disebabkan oleh kontur topografi
dan kondisi geologi yang berbeda dari masing masing daerah penelitian. Kebanyakan
sumber panas bumi berasosiasi dengan daerah vulkanik aktif.
Tabel 1. Nilai Maksimum dan Minimum Simple Bouguer Anomaly pada Setiap Daerah
Penelitian

Daerah Penelitian

Nilai Maksimum

Nilai Minimum

Gunung Salak

152,1411

140,1213

Patuha

273,7862

252,4217

Kamojang

276,6906

145,3732

Wayang Windu

242,1435

237,8337

Pada daerah penelitian sumber panas bumi Gunung Salak, interval nilai anomali
Bouguer yang teramati adalah 140,1213-152,1411 mgal. Sumber panas bumi Gunung
Salak berkaitan dengan aktivitas vulkanisme yang terjadi di daerah tersebut. Gunung
Salak termasuk zona vulkanik quarter.6 Sumber panas buminya bertipe liquid dominated
dengan temperatur diantara 235oC-310oC.7
Pada daerah penelitian sumber panas bumi Patuha, interval nilai anomali Bouguer
yang teramati adalah 252,4217-273,7862 mgal. Sumber panas bumi Patuha menurut
Nicholson (1993) termasuk pada tipe vapor dominated. Panas bumi Patuha terutama
berasosiasi dengan keberadaan Gunung Patuha.7
Pada daerah penelitian sumber panas bumi Kamojang, interval nilai anomali
Bouguer yang teramati adalah 145,3732-276,6906 mgal. Sumber panas bumi Kamojang
termasuk tipe sumber panas bumi vapor dominated dengan temperatur rata-rata 245oC.7
Sesar yang utama ditemui pada daerah ini adalah sesar normal dan sesar geser.8
Pada daerah penelitian sumber panas bumi Wayang Windu, interval nilai anomali
Bouguer yang teramati adalah 237,8337-242,1435 mgal. Sumber panas bumi Wayang
Windu terletak di dekat sumber panas bumi Kamojang dan Darajat. Sumber ini bertipe
liquid dominated dengan temperatur berkisar antara 250oC-270oC (Fauzi et al, 2000).7
Berdasarkan nilai yang telah didapat, maka diambil interval nilai yang mencakup
seluruh interval dari keempat daerah penelitian. Maka interval yang diambil adalah
140,1213 – 276,6906 mgal. Nilai ini adalah nilai dari daerah-daerah yang berpotensi
geothermal dan mungkin untuk dimanfaatkan salah satunya sebagai pembangkit tenaga
listrik untuk kebutuhan masyarakat.
Hubungan antara gravity dan besarnya potensi geothermal suatu daerah yang bisa
dilihat dari gradien panas bumi dan aliran panas bumi yang tinggi yang ditandai oleh
anomali Bouguer bernilai positif dan tinggi (Atef et. al, 2016).9 Metode gravity ini akan
merekam kontras densitas antara reservoir dengan batuan sekitarnya, dan bentuk
reservoir panas bumi.10 Hal ini bersesuaian dengan hasil penelitian peneliti yang
menunjukkan nilai anomali Bouguer yang tinggi dan bernilai positif.
Tingginya nilai anomali Bouguer juga ditandai dengan warna kontur pada peta yang
berwarna merah dengan nilai diatas 200 mgal. Kontur dengan warna merah terdapat
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pada 3 daerah yaitu Kamojang, Patuha dan Wayang Windu. Sedangkan untuk daerah
Gunung Salak warna konturnya didominasi oleh warna hijau.
4.

KESIMPULAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data absolut yang didapat dari sumber
data daring. Setelah itu, dilakukan perhitungan matematis hingga mendapatkan nilai
anomali Bouguer dari seluruh Provinsi Jawa Barat. Lalu pemetaan hasil dan interpretasi
hasil penelitian. Dari hasil penelitian peneliti, dapat disimpulkan bahwa dominasi nilai
anomali Bouguer pada daerah yang berpotensi panas bumi di Provinsi Jawa Barat
adalah 140,1213 – 276,6906 mgal. Sedangkan daerah dengan anomali Bouguer terbesar
terdapat pada daerah Kamojang sedangkan daerah dengan anomali Bouguer terkecil
terdapat pada daerah Gunung Salak. Dari hasil penelitian dapat juga disimpulkan bahwa
daerah yang berpotensi panas bumi berasosiasi dengan nilai anomali Bouguer yang
tinggi.
5.
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ABSTRAK- Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kondisi wilayah
berdasarkan periode dominan dan inversi kurva eliptikal dari Horizontal-to-Vertical
Spectral Ratio (HVSR). Data yang digunakan sebanyak 20 titik pengukuran, diambil
menggunakan seismometer portable short period dalam rentang waktu minimal
pegambilan data selama 50 menit di wilayah Sleman, Yogyakarta. Metode Nakamura
(Nakamura Y. 1989) atau lebih dikenal dengan Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio
(HVSR) diguanakan untuk mendapatkan nilai frekuensi dominan dan faktor amplifikasi.
Nilai frekuensi dominan dirubah menjadi nilai periode dominan yang dapat menunjukan
jenis tanah. Pengolahan HVSR menggunakan software Geopsy dengan panduan dari
SESAME Project. Hasil pengolahan 20 titik pengukuran menunjukan frekuensi
dominan memiliki rentang 0.629 Hz sampai 15.298 Hz. Sedangkan faktor amplifikasi
memiliki rentang 0.015 sampai 6.613. Selain itu, rekaman mikrotremor dapat diinversi
berdasarkan kurva eliptikal dari model HVSR untuk menghasilkan model kecepatan
gelombang geser (Vs). Dari model kecepatan tersebut, kita dapat mengetahui Vs30
untuk menentukan jenis tanah juga. Dari menginversi 20 titik pengukuran, Vs30 yang
didapatkan memiliki rentang 87.2093 m/s sampai 605.2402 m/s. Model kecepatan
gelombang geser yang didapatkan dapat menunjukan estimasi ketebalan sedimen di
wilayah yang diteliti.
Kata kunci: mikrotremor, Tdom, HVSR, Vs30, jenis tanah

ABSTRACT - This study aims to investigate site conditions based on the dominant
period and elliptical curve inversion of Horizontal-to-Vertical Spectral Ratio (HVSR).
The data used as many as 20 sites, were taken using a seismometer portable short period
in the minimum time span of data retrieval for 50 minutes in the Sleman area,
Yogyakarta. The Nakamura method (Nakamura Y., 1989) as known as Horizontal-toVertical Spectral Ratio (HVSR) is used to obtain the value of the dominant frequency
and amplification factor. The dominant frequency is changed to the dominant period
which can indicate the type of soil. HVSR processing use Geopsy software with a guide
from the SESAME Project. The results of processing 20 sites show that the dominant
frequency ranges from 0.629 Hz to 15.298 Hz. While the amplification factor has a
range of 0.015 to 6.613. In addition, waveform can be inversed based on the elliptical
curve of HVSR model to produce a shear wave velocity model (Vs). From the velocity
model, we can know Vs30 to determine the type of soil too. From inversion process,
Vs30 obtained has a range of 87.2093 m/s to 605.2402 m/s The shear wave velocity
model obtained can show estimation of sediment thickness in the area under study.
Keywords: microtremor, Tdom, HVSR, Vs30, site class
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1. PENDAHULUAN
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang rawan
akan bahaya bencana geologi. Hal tersebut disebabkan Yogyakarta terletak diantara tiga
sumber bencana geologi yang diketahui, di bagian selatan terdapat zona subduksi dan
Sesar Opak sedangkan di utara terdapat Gunung Merapi. Status awas Gunung Merapi
terakhir terjadi pada Oktober 2010 dengan kondisi akan segera meletus.1 Pada tanggal
26 Oktober 2010 terjadi erupsi Gunung Merapi yang menewaskan 341 orang, sekitar
61.000 penduduk pergi ke pengungsian dan mengakibatkan kerugian material mencapai
Rp 4,2 triliun.2 Gunung Merapi termasuk kategori gunung yang sering mengalami
erupsi fratik dengan selang waktu 2-5 tahun untuk periode pendek dan 5-7 tahun untuk
periode sedang.3 Material vulkanik yang terbawa oleh air hujan terendapkan di kaki
Gunung Merapi. Di sebelah utara Gunung Merapi terdapat Kabupaten Sleman yang
terletak di kaki gunung. Kabupaten Sleman merupakan wilayah yang menjadi pusat
pendidikan di Yogyakarta karena terdapat universitas ternama di Indonesia. Hal tersebut
mengakibatkan pengembangan wilayah untuk pemukiman dan gedung bertingkat di
Sleman diperlukan. Kajian wilayah pembangunan dilakukan untuk mengetahui
karakteristik perlapisan dan jenis tanah. Hal itu diperlukan untuk meminimalisir
kerusakan bangunan akibat gempabumi. Yogyakarta memiliki sesar lokal dan disebelah
selatan terdapat zona subduksi yang menjadikan Yogyakarta sebagai wilayah yang
rawan terjadinya gempabumi. Pada tanggal 26 Mei 2006 terjadi gempabumi dengan
kekuatan ML 6.3 pada kedalaman 10 km yang sebabkan oleh Sesar Opak.4 Getaran
gempabumi dapat terasa dan membuat sebagian rumah rusak di Kabupaten Sleman
meskipun tidak dilewati Sesar Opak. Getaran seismik dapat teramplifikasi ketika
melewati lapisan sedimen maupun tanah lunak. Untuk itu diperlukan penelitian dekat
permukaan untuk mengetahui ketebalan sedimen dan jenis tanah.
Ketebalan sedimen di Sleman juga berpotensi bertambah akibat dari material
vulkanik Gunung Merapi yang terbawa air hujan yang sering disebut lahar dingin.
Informasi ketebalan sedimen dapat dijadikan landasan dalam membuat bangunan
maupun menentukan wilayah untuk dijadikan tempat pembangunan. Terdapat beberapa
metode geofisika yang sering digunakan untuk mengidentifikasi struktur bawah
permukaan yang dangkal seperti refraksi, spatial autocorrelation (SPAC), Standard
Penetration Test (SPT), dan borehole. Dalam penelitian ini digunakan kajian HVSR
yang selanjutnya nilai frekuensi dominan dan faktor amplikasi di inversi untuk
mendapatkan profil kecepatan bawah permukaan. Profil kecepatan tersebut dapat
mengintepretasikan struktur bawah permukaan. Metode ini dilakukan pertama kali oleh
Ibs-von Seht dan Wohlenberg pada tahun 1999 untuk mengestimasi ketebalan yang
dilakukan di delta sungai wilayah Cologne (Jerman).10 Metode inversi HVSR untuk
mengidentifikasi bawah permukaan memiliki kelebihan di waktu dan tenaga saat
pengambilan data di lapangan. Kelemahan dari metode ini adalah tingkat subjektifitas
yang tinggi. Untuk itu diperlukan studi literasi yang lengkap untuk mendapatkan hasil
yang dapat dipercaya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi wilayah berdasarkan jenis
tanah dan struktur bawah permukaan menggunakan metode periode dominan dan
inversi HVSR. Diharapkan pengklasifikasian jenis tanah dari periode dominan dan
inversi HVSR dapat digunakan sebagai alternatif metode borehole sehingga dapat
mengurangi biaya dan tenaga. Selain itu metode ini juga dapat dimanfaatkan untuk
pengambilan data di wilayah padat penduduk karena tidak memerlukan lahan yang luas
atau melubangi permukaan tanah. Batasan masalah pada penelitian ini meliputi
penentuan periode dominan, mengidentifikasi ketebalan sedimen, dan penentuan jenis
tanah. Hipotesa dari penelitian ini adalah pengklasifikasian jenis tanah dari nilai periode
dominan memiliki hasil yang sama dengan inversi kurva HVSR berdasarkan referensi
pengklasifikasian jenis tanah yang digunakan, serta pengklasifikasian jenis tanah
dipengaruhi oleh ketebalan sedimen.
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1.1 Kondisi Geologi
Wilayah Yogyakarta memiliki topografi tinggian di sebelah utara karena terdapat
Gunung Merapi serta tinggian di sebelah selatan karena terdapat rangkaian pegunungan
sebagai produk dari subduksi di selatan Pulau Jawa. Kenampakan alam membuat
Sleman tersusun dari batuan yang berasal dari material Merapi dan sedimennya. Secara
tidak selaras di atas batuan dasar terdapat endapan Gunung Merapi, yang terdiri atas
perselingan endapan lahar, fluvium, dan endapan awan panas. Di antara batuan dasar
dan endapan gunung api, di beberapa lokasi tersisipi endapan lempung hitam dalam
ketebalan yang bervariasi dari 1,5-20 m.7 Batuan vulakanik Gunung Merapi muda
mendominasi di wilayah Sleman. Batuan-batuan yang berumur kuarter dan setelahnya
yang terdapat di Sleman antara lain endapan klastika Merapi tak terpilahkan dan
endapan Merapi yang bergeometri kipas. Selain itu terdapat aliran material yang berasal
dari puncak Merapi yang mengarah ke wilayah Sleman. Sehingga terlihat aliran material
Merapi yang bergerak ke arah barat daya dan membentuk endapan Merapi masa kini
(lava dan piroklastika). Sejalan dengan aktivitasnya hingga saat ini, Merapi telah
mengendapkan materialnya dalam volume yang besar, mendangkalkan lingkungan
genang air hingga kering, sedangkan pada dataran – kaki gunung api terjadi
perkembangan paleogeomorfologi secara lokal yang secara lateral berkesinambungan.7
Sedimen di wilayah tersebut berpotensi mengamplifikasi gelombang seismik yang
berasal dari gempabumi yang disekitar wilayah Sleman. Utntuk itu diperlukan
penelitian struktur bawah permukaan sebagai studi awal pembangunan.

Gambar 1. Peta geologi Yogyakarta dan sekitarnya. 6
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2.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari 20
titik pengukuran microtremor di wilayah Kota Sleman, Yogyakarta. Pengukuran
microtremor menggunakan seismograf periode pendek Time Digital Seismograph
(TDS) dengan rentang lama waktu perekaman selama 50 menit. Dibutuhkan waktu 30
menit rekaman waveform yang diolah untuk mendapatkan frekuensi dasar terendah 0.2
Hz sebagai hasil yang diharapkan.5 Proses perekaman diperpanjang dari waktu yang
disarankan agar dapat menghilangkan gangguan saat dilakukan proses perekaman
dalam proses pengolahan data waveform. Pemngambilan data dilakukan pada koordinat
110,3070 – 110,420 BT dan 7,631020 – 7,73420 LS. Wilayah penelitian memiliki elevasi
230 – 585 meter. Wilayah penelitian yang dilakukan bukan merupakan suatu luasan
melainkan hanya titik yang ingin diketahui kondisi bawah permukaannya.

Gambar 2. Peta titik pengambilan data microtremor.14
Pengolahan untuk mendapatkan spektrum amplitudo HVSR menggunakan Geopsy.
Sinyal yang tidak stasioner dihilangkan dengan menerapkan algoritma anti-triggering
STA/LTA. Perbandingan Short-Term Average dengan Long-Term Average (STA/LTA)
berkisar antara 0,2 sampai 2,5. Spektrum dihitung di setiap 25 detik dari sinyal utuh
yang dibagi menjadi window. Tapering dilakukan dengan fungsi cosinus 5%. Rekaman
sinyal dari orde waktu dirubah ke dalam orde frekuensi dengan proses Fast Fourier

90

Abraham Arimuko, dkk
Prosiding Seminar Nasional Bumi dan Atmosfer 2019

Transform (FFT). Proses tersebut merubah bentuk rekaman sinyal menjadi spektrum
amplitudo sehingga dapat diketahui nilai frekuensi dominan. Spektrum dari dua
komponen horizontal diresultankan, lalu rasio spektrum H/V dihitung untuk setiap
window.9
𝐴(𝑓)ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 = √𝐴(𝑓) 𝑇𝐵 2 + 𝐴(𝑓)𝑈𝑆 2
𝐻𝑉𝑆𝑅 =

𝐴(𝑓)ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙
𝐴(𝑓)𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙

Kurva HVSR dihitung dalam rentang frekuensi 0,5 - 20 Hz. Hasil perekaman sinyal
digunakan untuk mendapatkan nilai frekuensi dominan dan faktor amplifikasi. Nilai
frekuensi dominan dan faktor amplifikasi digunakan untuk mendapatkan profil bawah
permukaan. Pendekatan tersebut menggunakan model lapisan tunggal yang dibentuk
oleh lapisan kecepatan rendah di atas ruang semi-infinite.10 Pada model ini, hubungan
antara frekuensi dominan HVSR, 𝑓0, dengan ketebalan lapisan, ℎ, adalah
ℎ = 𝑉𝑠 /(4 𝑓0 )
Perbedaan kecepatan gelombang geser dilapisan batuan dasar, VSB, dengan kecepatan
pada lapisan di atasnya, VS, dapat dihubungkan dengan faktor amplifikasi HVSR, A0,
yang dapat dituliskan menjadi
𝐴0 = 𝑉𝑆𝐵 /𝑉𝑆
Sehingga ketebalan lapisan, ℎ, dapat dihubungkan dengan nilai frekuensi dominan,
𝑓0, dan faktor amplifikasi, A0, HVSR dengan nilai kecepatan gelombang geser di batuan
dasar, 𝑉𝑆𝐵 , diketahui. Maka dapat dituliskan dengan persamaan :
ℎ = 𝑉𝑆𝐵 /(4 𝐴0 𝑓0 )
Eliptisitas gelombang permukaan Rayleigh diinversi untuk menyelidiki struktur
bawah permukaan yang dangkal. Eliptisitas Rayleigh dihitung menggunakan modul
Time Frequency Analysis (TFA) dari Geopsy. Parameter wavelet dihitung dalam
rentang frekuensi 0,1 - 10 Hz. Untuk mendapatkan struktur bawah permukaan dangkal
dari inversi eliptisitas Rayleigh, digunakan algoritma conditional neighbourhood yang
diimplementasikan dalam Geopsy.8 Tidak semua sinyal dapat diproses pada modul TFA
karena ketersediaan gelombang Rayleigh yang terekam.

Gambar 3. Kurva eliptisitas Rayleigh yang didapatkan dari modul TFA dan dapat dilihat di
modul max2curve.
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Kurva eliptisitas Rayleigh diinversi menggunakan modul dinver dari Geopsy. Pada
proses ini terdapat parameter sebagai acuan proses inversi. Parameter tersebut antara
lain kecepatan gelombang kompresi (𝑉𝑃 ), perbandingan Poisson, kecepatan gelombang
geser (𝑉𝑆 ), dan massa jenis. Inversi struktur bawah permukaan adalah nonlinier dengan
pertukaran informasi antara kecepatan dan ketebalan medium untuk itu diperlukan data
kecepatan gelombang kompresi ( 𝑉𝑃 ) dan kecepatan gelombang geser ( 𝑉𝑆 ).8 Nilai
parameter ditentukan berdasarkan model profil kecepatan bawah permukaan yang ideal.
Nilai kecepatan akan semakin bertambah sebanding dengan penambahan kedalaman.
Pada penelitian ini digunakan model awal perlapisan bawah permukaan sebanyak tiga
lapis. Penentuan jumlah lapisan mempertimbangkan kejadian alam di wilayah
penelitian, sehingga struktur bawah permukaan terdiri dari batuan dasar, sedimen tua,
dan sedimen muda (lava dan piroklastik).
Setelah didapatkan nilai periode dominan dan profil model kecepatan maka jenis
tanah dapat ditentukan. Zhao dkk.11 menggunakan metode HVSR untuk
mengidentifikasi jenis tanah berdasarkan rasio spektrum rata-rata pada rentang periode
spektrum yang luas. Kondisi geologi di Indonesia memiliki keadaan yang hampir sama
dengan Jepang karena terdapat banyak sesar aktif dan gunung berapi. Berdasarkan
kondisi tersebut maka penentuan jenis tanah mereferensi dari National Earthquake
Hazard Reduction Program (NEHRP) yang juga digunakan oleh Jepang untuk
membuat desain bangunan tahan gempabumi. Nilai periode dominan dan profil
kecepatan gelombang geser digunakan untuk menentukan jenis tanah berdasarkan tabel
NEHRP.

Batu

Tabel 1. Definisi Jenis Tanah yang digunakan oleh Jepang12
Periode dominan Kecepatan rata-rata Gelombang Geser
Jenis Tanah NEHRP
𝑇0 < 0,2s
A+B
𝑉𝑠30 > 600 𝑚/𝑠

Tanah Keras

0,2𝑠 ≤ 𝑇0 < 0,4𝑠

300 𝑚/𝑠 < 𝑉𝑠30 ≤ 600 𝑚/𝑠

C

Tanah Sedang

0,4𝑠 ≤ 𝑇0 < 0,6𝑠

200 𝑚/𝑠 < 𝑉𝑠30 ≤ 300 𝑚/𝑠

D

Tanah Lunak

𝑇0 ≥ 0,6𝑠

𝑉𝑠30 ≤ 200 𝑚/𝑠

E

Jenis Tanah

Ketebalan sedimen dapat ditentukan dari profil kecepatan. Nilai kecepatan
gelombang geser, 𝑉𝑠, pada batuan dasar lebih dari 750 m/s.13 Jika mengacu pada tabel
NEHRP maka nilai 𝑉𝑠 adalah 600 m/s. Pada penelitian ini, ketebalan sedimen dihitung
dari permukaan sampai ke lapisan yang mulai memiliki 𝑉𝑠 lebih dari 750 m/s.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari HVSR dengan proses FFT dari 20 titik memiliki rentang periode dominan
antara 0,065368 s sampai 1.589825 s. Penentuan frekuensi dominan dari HVSR juga
dapat ditentukan manual jika hasil dari perangkat lunak kurang sesuai. Permasalahan
seperti itu terjadi ketika spektrum memiliki puncak lebih dari satu. Jenis tanah
didominasi oleh tanah lunak, Kelas E, meski titik yang diteliti tidak terletak di cekungan.
Berikut adalah hasil pengolahan dengan Metode HVSR.
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Tabel 2. Hasil pengklasifikasian jenis tanah di Daerah Penelitian mengguanakan Metode HVSR
Titik
Elevasi
Latitude (0LS)
Longitude (0BT) 𝑇0
Jenis Tanah
369 m
-7.6494
110.3318
1.490313
E
Y-1
414 m
-7.6498
110.3513
1.589825
E
Y-2
444 m
-7.64884
110.3695
0.959693
E
Y-3
469 m
-7.6494
110.3867
0.065368
A+B
Y-4
506 m
-7.6503
110.4057
1.390821
E
Y-5
322 m
-7.6691
110.3314
1.466276
E
Y-6
301 m
-7.6671
110.3514
0.981354
E
Y-7
356 m
-7.6682
110.3703
0.913242
E
Y-8
366 m
-7.666
110.37
1.156069
E
Y-9
409 m
-7.661
110.4049
1.392758
E
Y-10
426 m
-7.68795
110.3343
0.358551
C
Y-11
259 m
-7.6855
110.3664
0.981354
E
Y-12
329 m
-7.70677
110.3311
0.913242
E
Y-13
230 m
-7.7031
110.3513
0.120077
A+B
Y-14
261 m
-7.7032
110.3698
1.47929
E
Y-15
277 m
-7.7342
110.42
1.386963
E
Y-16
267 m
-7.70317
110.4052
0.073343
A+B
Y-17
509 m
-7.6324
110.3635
0.230362
C
Y-18
585 m
-7.63102
110.4048
1.52207
E
Y-19
293 m
-7.65287
110.307
1.459854
E
Y-20
Tidak semua data dapat diproses untuk mendapatkan profil kecepatan. Hal itu
disebabkan gelombang Rayleigh yang terekam kurang dominan. Dari 20 data yang
dilakukan proses inversi, terdapat 15 data profil kecepatan yang dapat dihasilkan.
Kualitas sinyal dapat diketahui ketika di proses di modul max2curve. Hasil yang
didapatkan dari menginversi HVSR sebagai berikut:
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Gambar 4. Profil kecepatan gelombang geser, 𝑉𝑠, yang digunakan untuk menentukan
ketebalan sedimen dan jenis tanah.
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Identifikasi ketebalan sedimen hanya dilakukan pada data yeng memiliki profil
kecepatan gelombang geser. Terdapat 15 titik yang dapat dianalisa ketebalan
sedimennya. Kecepatan rata-rata gelombang geser pada kedalaman 0 – 30 meter dapat
dihitung dari profil kecepatan gelombang geser. Secara matematis dapat dituliskan:
𝑉𝑠𝑖 =

∑𝑛𝑖=1 𝑑𝑖
𝑑
∑𝑛𝑖=1 𝑖
𝑉𝑠𝑖

Dengan 𝑑𝑖 adalah ketebalan setiap lapisan i dalam meter, 𝑉𝑠𝑖 adalah kecepatan
gelombang geser pada lapisan i dinyatakan dalam m/s, dan ∑𝑛𝑖=1 𝑑𝑖 adalah kedalaman
bawah permukaan yang ditinjau. Untuk mencari 𝑉𝑠30 , maka kedalaman bawah
permukaan yang ditinjau adalah 30 meter. Maka dapat dituliskan persamaan di atas
menjadi:
30
𝑉𝑠30 =
𝑑
∑𝑛𝑖=1 𝑖
𝑉𝑠𝑖

Titik
Y-1

Tabel 3. Hasil pengklasifikasian jenis tanah di daerah penelitian berdasarkan 𝑉𝑠30 dan 𝑇0
Elevasi
Latitude
Longitude Ketebalan 𝑉𝑠30 (m/s) Jenis Tanah Jenis Tanah
0
( LS)
(0BT)
Sedimen
(𝑉𝑠30)
(𝑇0 )
369 m
-7.6494
110.3318
100 m
100
E
E
414 m

-7.6498

110.3513

98 m

108.3333

E

E

Y-3

444 m

-7.64884

110.3695

N/A

N/A

N/A

E

Y-4

469 m

-7.6494

110.3867

18 m

604.3956

A+B

A+B

Y-5

506 m

-7.6503

110.4057

94 m

115.3846

E

E

Y-6

322 m

-7.6691

110.3314

94 m

100

E

E

356 m

-7.6671

110.3514

N/A

N/A

N/A

E

Y-8

366 m

-7.6682

110.3703

44 m

193.7591

E

E

Y-9

409 m

-7.666

110.37

>104 m

87.2093

E

E

Y-10

426 m

-7.661

110.4049

96 m

111.1111

E

E

259 m

-7.68795

110.3343

76 m

325

C

C

Y-12

329 m

-7.6855

110.3664

N/A

N/A

N/A

E

Y-13

230 m

-7.70677

110.3311

44 m

250

D

E

Y-14

261 m

-7.7031

110.3513

23 m

343.8865

C

A+B

Y-15

277 m

-7.7032

110.3698

98 m

100

E

E

Y-16

267 m

-7.7342

110.42

100 m

100

E

E

301 m

-7.70317

110.4052

20 m

605.2402

A+B

A+B

509 m

-7.6324

110.3635

N/A

N/A

N/A

C

Y-19

585 m

-7.63102

110.4048

N/A

N/A

N/A

E

Y-20

293 m

-7.65287

110.307

96 m

109.7561

E

E

Y-2

Y-7

Y-11

Y-17
Y-18
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Dari tabel di atas terdapat dua titik yang memiliki hasil pengklasifikasian jenis tanah
yang berbeda. Kedua titik tersebut menunjukan pengklasifikasian jenis tanah dari 𝑉𝑠30
dan 𝑇0 berbeda satu tingkat. Pada titik Y-4 memiliki jenis tanah batuan, Kelas A+B,
yang bersesuaian dengan peta geologi (Gambar. 1) karena terdapat endapan Merapi
masa kini (piroklastik dan lava). Titik Y-11, Y-13, dan Y-14 diketahui memiliki jenis
tanah keras dan sedang, Kelas C dan D. Jika ditinjau dari nilai elevasi, tiga titik tersebut
merupakan tiga titik terendah dibandingkan titik yang lain. Berdasarkan Google Earth,14
diketahui bahwa titik tersebut merupakan area sawah di pinggir jalan. Pada penelitian
ini, terdapat anomali pada titik Y-17 karena jenis tanah batuan, Kelas A+B, terdapat
pada pemukiman warga. Peninjauan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui kondisi
bawah permukaan di titik Y-17. Pada 15 titik lainnya, jenis tanah yang terklasifikasi
merupakan tanah lunak, Kelas E. Ketebalan rata-rata sedimen di jenis tanah lunak dari
data profil kecepatan gelombang geser yang diketahui adalah 98 meter.
4.

KESIMPULAN



Hasil pengklasifikasian jenis tanah berdasarkan periode dominan dan profil
kecepatan gelombang geser memiliki hasil 86,667% yang sama. Hal itu
menunjukan tabel pengklasifikasian NEHRP sesuai untuk digunakan di Indonesia.



Jenis tanah dipengaruhi oleh ketebalan sedimen. Elevasi suatu tempat tidak
sepenuhnya menentukan jenis tanah karena aktifitas alam dan manusia dapat
mempengaruhi proses sedimentasi.



Pada proses pengolahan data, tidak semua rekaman microtremor dapat dilakukan
proses inversi. Gelombang permukaan, terutama gelombang Rayleigh, yang dapat
dimanfaatkan dalam proses inversi dengan menggunakan paket dinver dari Geopsy.
Kualitas sinyal dapat diketahui pada paket max2curve.
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Skenario Tsunami Gempa Bumi Lombok 5 Agustus 2018 Mw
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ABSTRAK - Pulau Lombok merupakan salah satu wilayah dengan potensi tsunami
yang besar. Hal ini disebabkan tatanan tektonik Pulau Lombok berada di antara dua
zona sumber tsunami, yaitu Java Trench di utara dan Flores Back Arc Thrust di selatan.
Untuk meminimalisasi kerugian yang disebabkan oleh tsunami maka perlu dilakukan
pemodelan tsunami. Tujuan penelitian ini adalah membuat skenario pemodelan tsunami
di wilayah Lombok. Skenario pemodelan tsunami memberikan hasil estmasi waktu tiba
dan estimasi ketinggian gelombang di 3 coastal point yang telah ditentukan. Titik
tersebut berada di Desa Carik, Badas dan Lembar. Perangkat lunak yang digunakan
adalah TUNAMI-N2 (Tohuku University’s Numerical Analysis Model for Investigation
of Tsunami, No-2). Skenario ini menggunakan data gempa bumi Lombok tanggal 5
Agustus 2018 dengan magnitudo Mw 6,9. Hasil skenario memperlihatkan bahwa di
pesisir pantai Desa Anyar tinggi tsunaminya 12,8 cm dengan waktu tiba 18:47:37 WIB,
Desa Badas 7 cm dengan waktu tiba 19:06:14 WIB, Desa Lembar 3,8 cm dengan waktu
tiba 19:17:07 WIB. Sedangkan informasi dari BMKG terdeteksi ketinggian dan waktu
tiba tsunami di Desa Anyar 13.5 cm ( 18:48:00 WIB), Desa Badas 10 cm (18:54:00
WIB) dan Desa Lembar 9 cm (19:58:00 WIB). Dari pemodelan dan observasi tersebut
tsunami masuk dalam level “WASPADA” (ketinggian < 50 cm). Perbedaan antara
pemodelan dengan pengamatan tidak terlalu signifikan. Sehingga skenario dengan
menggunakan pemodelan ini dapat diterapkan apabila terjadi gempa bumi yang
berpotensi tsunami sehingga dapat dilakukan tindakan mitigasi.
Kata kunci: skenario, tsunami, estimasi waktu kedatangan, estimasi ketinggian gelombang,
lombok

ABSTRACT – Lombok is one of the regions with a large tsunami potential. This is due
to the tectonic order of Lombok Island between two tsunami source zones, namely Java
Trench in the north and Flores Back Arc Thrust in the south. To minimize losses caused
by tsunamis, tsunami modeling is necessary. The purpose of this study was to create a
tsunami modeling scenario in the Lombok region. The tsunami modeling scenario gives
the arrival time estimation result and estimated wave height at 3 predetermined coastal
points. These points are in Carik, Badas and Lembar Villages. The software used is
TUNAMI-N2 (Tohuku University's Numerical Analysis Model for Investigation of
Tsunami, No-2). This scenario uses Lombok earthquake data on 5 August 2018 with
magnitude Mw 6.9. The scenario results show that on the shore of the Anyar village the
height tsunamis are 12.8 cm with arrival time 18:47:37 WIB, Badas Village 7 cm with
the arrival time 19:06:14 WIB, Lembar Village 3.8 cm with arrival time 19:17:07 WIB.
While information from BMKG detected tsunami height and time of arrival in Anyar
Village 13.5 cm (18:48:00 WIB), Badas Village 10 cm (18:54:00 WIB) and Lembar
Village 9 cm (19:58:00 WIB). From the modeling and observation the tsunami entered
the level “WASPADA” (height <50 cm). The difference between modeling and
observation is not very significant. So that the scenario using this model can be applied
if an earthquake has the potential to cause a tsunami so that mitigation measures can
be taken.
Keywords: scenario, tsunami, estimated time arrival, estimated wave height, lombok
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1. PENDAHULUAN
Tsunami dapat diartikan sebagai perpindahan badan air yang disebabkan oleh
perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Perubahan tersebut
disebabkan oleh tiga sumber utama, yaitu gempa bumi tektonik, letusan gunung api, dan
longsoran yang terjadi di dasar laut.1 Tsunami dikategorikan sebagai gelombang
panjang karena perbandingan antara kedalaman air terhadap panjang gelombang sangat
kecil, sehingga percepatan vertikal dari partikel air diabaikan karena nilainya lebih kecil
dari percepatan gravitasi. Gerakan vertikal partikel air tidak berpengaruh pada distribusi
tekanan.2 Panjang gelombang tsunami dapat mencapai 240 km di laut terbuka seperti
Samudera Pasifik dengan panjang gelombang rata-rata 4600 m dengan kecepatan
gelombang mencapai 760 km/jam.3 Ketika gelombang tsunami berada di laut lepas,
tinggi tsunami kurang dari 0,4 meter dan panjang gelombang di laut lepas berkisar
antara 10 - 500 km menyebabkan kapal yang sedang berlayar tidak merasakan tsunami.4
Pulau Lombok merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi
gempa bumi dan tsunami yang tinggi. Hal ini disebabkan daerah tersebut termasuk
dalam kondisi tektonik aktif.5 Wilayah ini menandai zona konvergensi tiga lempeng
utama yaitu Lempeng Indo - Australia, Lempeng Eurasia dan Lempeng Pasifik. Proses
subduksi Lempeng Indo-Australia ke bawah Lempeng Eurasia dengan kecepatan 70
mm per tahun.6
Pulau Lombok diapit oleh dua sumber gempa bumi utama yaitu Palung Jawa di
sebelah selatan dan Patahan Busur Naik Flores di sebelah utara.7 Keberadaan kedua
zona subduksi tersebut telah dimodelkan oleh Zubaidah (2014) dengan memanfaatkan
data hiposenter gempa bumi (Gambar1). Kedalaman zona subduksi (slab) yang ada di
sebelah selatan dimodelkan hingga mencapai kedalaman 120 km. Sedangkan yang ada
di utara terjadi lipatan pada 20 km pada slab dengan total kedalamannya mencapai 40
km.

Gambar 1. Model subduksi di sekitar Pulau Lombok (Zubaidah, 2014)
Gempa bumi pada tanggal 5 Agustus 2018 dengan magnitudo Mw 6,9 di Lombok,
menurut pemodelan yang dilakukan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
(BMKG) gempa bumi tersebut berpotensi tsunami.8 Akibat peringatan dini tersebut
menimbulkan kepanikan masyarakat dan membuat masyarakat berinisiatif untuk
melarikan diri menuju tempat yang lebih tinggi. Berdasarkan tingginya potensi tsunami
dan kejadian gempa bumi di atas, pemodelan tsunami yang disebabkan oleh gempa
bumi yang cepat dan akurat perlu dilakukan. Peringatan dini yang disebar luaskan harus
memuat estimasi waktu tiba gelombang tsunami (estimated time of arrival = ETA) dan
juga estimasi ketinggian tsunami (estimated wave height = EWH) di bibir pantai dengan
cepat dan akurat. Hal tersebut diperlukan karena setiap level tsunami harus direspon
dengan aksi yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah membuat pemodelan tsunami,
menentukan ETA dan EWH dari gempa bumi Lombok 5 Agustus 2018 dengan
magnitudo Mw 6,9 menggunakan perangkat lunak TUNAMI-N2 di tiga titik pantai
(coastal point) yang telah ditentukan.
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2.

METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang bersifat analitik karena penelitian ini
dilakukan dengan cara membuat skenario kejadian tsunami di wilayah penelitian, dan
melakukan analisa berdasarkan hasil pengolahan. Secara matematis, penelitian ini
menggunakan rumusan scaling law untuk menghitung parameter sesar dan pemodelan
numerik untuk menghasilkan skenario tsunami sehingga termasuk dalam jenis
penelitian kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di wilayah Nusa Tenggara Barat dengan
posisi koordinat antara 7,5° – 9,5° LS dan 115° - 118° BT. Data yang digunakan penulis
adalah data parameter gempa bumi Lombok 5 Agustus 2018. Data batimetri yang
digunakan ialah data GEBCO (General Bathymetry Chart of The Oceans) dengan
interval 30 detik.5 Adapun prosedur penelitian yang dilakukan adalah:
1. Menentukan daerah penelitian yaitu daerah Lombok dengan batas wilayah 7,5°
– 9,5° LS dan 115° - 118° BT
2. Mengambil data parameter gempa bumi 5 Agustus 2018 melalui IRIS
(Incorporated Research Institutions for Seismology) (Tabel 1).
3. Menghitung luas bidang patahan (panjang, lebar dan slip) menggunakan
persamaan scaling law dengan diketahui magnitudo momen Mw.
4. Melakukan penyusunan skenario gempabumi pembangkit tsunami di daerah
penelitian dengan data parameter yang berupa episenter, magnitudo momen
Mw, strike, dip, dan rake.
5. Melakukan pengolahan data menggunakan software TUNAMI-N2 untuk
menampilkan hasil deformasi gempa bumi serta nilai ketinggian tsunami.
6. Membuat tabel serta grafik perbandingan nilai ketinggian antara pemodelan
TUNAMI-N2 dengan observasi.

Gambar 2. Daerah Penelitian dan Sumber Pembangkit Tsunami
Depth

Tabel 1. Parameter gempa bumi Lombok 5 Agustus 2018
Magnitudo
Bujur
Lintang
Strike
Dip

Rake

(km)

(Mw)

(°)

(°)

(°)

(°)

(°)

15.7

6.9

116.34

-8.35

92

20

94
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Bidang sesar didefinisikan sebagai bidang rekahan yang disertai oleh adanya
pergeseran relatif (displacement) satu blok terhadap blok batuan lainnya (Billings,
1959).9 Parameter bidang sesar merupakan area deformasi gempabumi, magnitudo
gempabumi, kedalaman gempabumi, parameter sesar meliputi arah jurusan dan sudut
kemiringan, dan ukuran bidang sesar yaitu panjang, lebar dan jarak pergeserannya.
Untuk menghitung luas dimensi bidang sesar, menggunakan rumusan scalling law
Utsu.10 Hubungannya ditunjukkan pada persamaan sebagai berikut:
Log L = 0,5Mw – 1,8
LogW = 0,5Mw – 2,1
Log U = 0,5Mw – 3,3
Dengan :
L

: panjang sesar (km)

W

: lebar sesar (km)

U

: jarak slip (m)

Mw : magnitudo momen
Hasil yang diharapkan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan nilai ketinggian
tsunami terhadap titik pengamatan di daerah Lombok. Langkah-langkah dalam prosedur
penelitian dapat disajikan secara singkat pada Gambar 3.

Gambar 3. Diagram Alir Penelitian
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3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Skenario Gempa Bumi Pembangkit Tsunami
Berdasarkan hasil perhitungan bidang sesar mengunakan scaling law, diperoleh
parameter sesar sebagai berikut:
a. Panjang patahan = 35481,34 meter
b. Lebar patahan = 17740,67 meter
c. Jarak slip = 2,05 meter

Gambar 4. Perkiraan Luas Patahan
Gambar 4 merupakan peta luasan deformasi gempa bumi, warna merah adalah
subsidence. Berdasarkan hasil pemodelan, diperoleh waktu tiba gelombang tsunami
pada Desa Anyar ialah 1 detik, waktu tiba pada Desa Badas ialah 19 menit 37 detik, dan
waktu tiba gelombang tsunami pada Desa Lembar ialah 30 menit 7 detik.
3.2 Ketinggian Tsunami
Berdasarkan hasil skenario yang dilakukan dalam pemodelan TUNAMI-N2, penulis
juga mendapatkan hasil yang menunjukkan nilai ketinggian tsunami dari keluaran
software TUNAMI-N2 pada titik-titik pengamatan. Hasil ketinggian diperlihatkan pada
Tabel 2 dan Gambar 5.
Tabel 2. Ketinggian Tsunami Berdasarkan Hasil TUNAMI-N2
No

Lokasi

Lintang

Bujur

Ketinggian (cm)

1

Desa Anyar

-8,212

116,4242

12,8

2

Desa Badas

-8,447

117,3727

7

3

Desa Lembar

-8,748

116,0563

3,8
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Gambar 5. Ketinggian Maksimum Gelombang Tsunami
Kotak dengan arsiran merah merupakan Desa Anyar yang memiliki ketinggian
tsunami maksimum. Desa Badas ditunjukkan oleh kotak dengan arsiran kuning, dan
Desa Lembar ditunjukkan oleh kotak dengan arsiran hitam.
Berdasarkan level bahaya tsunami yang dikeluarkan oleh BMKG maka Desa Anyar,
Desa Badas, dan Desa Lembar termasuk dalam kategori “Waspada” dengan ETH atau
estimasi ketinggian gelombang tsunami kurang dari 0,5 m. Selanjutnya, berdasarkan
informasi peringatan dini tsunami tersebut Pemda dan lembaga terkait di daerah
terdampak disarankan memberikan informasi dan peringatan kepada masyarakat untuk
menjauhi pantai dan tepian sungai.
3.3 Validasi Hasil Pengolahan
Penelitian ini melakukan validasi hasil observasi stasiun pasang surut Badan
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Berdasarkan data BMKG, ketinggian
tsunami di Desa Anyar ialah 13,5 cm, Desa Badas 10 cm dan Desa Lembar 9 cm.
Perbandingan antara hasil pemodelan dan data BMKG dapat dilihat pada Gambar 6.

Perbandingan Ketinggian Tsunami
Ketinggian (cm)

15
10

BMKG

5

TUNAMI N-2

0
Desa Anyar

Desa Badas

Desa Lembar

Lokasi

Gambar 6. Perbandingan Ketinggian Hasil Pemodelan TUNAMI N2 dan BMKG
Berdasarkan hasil perbandingan dengan BMKG, diperoleh perbedaan yang sangat
kecil. Hal ini disebabkan perbedaan data batimetri yang digunakan, sehingga
mempengaruhi hasil ketinggian gelombang tsunami di daerah penelitian.
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4.

KESIMPULAN
Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut:
1. Nilai ketinggian yang dihasilkan pemodelan TUNAMI-N2 cenderung lebih
kecil daripada hasil BMKG. Hal ini karena perbedaan batimetri yang dipakai.
2. Jika tidak menggunakan basis data, waktu yang diperlukan TUNAMI-N2 untuk
menghasilkan skenario tsunami lebih cepat dibandingkan perangkat lunak yang
digunakan BMKG.
3. Hasil pemodelan TUNAMI-N2 dapat digunakan untuk memberikan peringatan
dini tsunami kepada masyarakat
4. Berdasarkan hasil pemodelan, Desa Anyar, Desa Lembar, dan Desa Badas
termasuk dalam kategori “Waspada” dengan estimasi ketinggian gelombang
tsunami kurang dari 0,5 m sehingga masyarakat di daerah tersebut disarankan
untuk menjauhi pantai dan tepian sungai.
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Pengembangan Sistem Monitoring Medium Scale Travelling
Ionospheric Disturbances (MSTID) Real Time
Buldan Muslim1), Asnawi1), Anwar Santoso1), Dyah Rahayu Martiningrum1),
Charisma Juni Kumalasari2)
1)

2)

LAPAN Jl. Dr. Junjunan 133 Bandung
Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Jl. Sukolilo, Surabaya

ABTRAK - Telah diperoleh metode penentuan TEC dari data GNSS. Data TEC tersebut
dapat dikembangkan untuk monitoring gangguan ionosfer menjalar skala menengah
(MSTID, Medium Scale Traveling Ionospheric Disturbances). MSTID dapat disebabkan
oleh petir, badai angin, solar terminator, gempa bumi dan tsunami. Dengan monitoring
MSTID real time dan karakterisasi MSTID berdasarkan penyebabnya, aktivitas tsunami
secara real time dapat dimonitor sebelum mencapai pantai, sehingga hasil monitoring dapat
dimanfaatkan untuk memperkuat sistem peringatan dini tsunami yang sudah ada. Makalah
ini mendiskusikan hasil awal pengembangan sistem monitoring MSTID menggunakan 17
stasoin INACORS BIG yang tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk penelitian interkasi
bumi-atmosfer-ionosfer tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk peringatan dini tsunami
khususnya tsuami yang jauh dari pantai.
Kata kunci: GNSS, TEC, MSTID, Monitoring, Real Time, Tsunami.
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1. PENDAHULUAN
Beberapa kejadian bencana tsunami dalam dua dekade ke belakang, menyadarkan kita
bahwa betapa bencana tersebut sangat banyak memakan korban. Gempa bumi megathrust
Sumatra-Andaman yang terjadi tahun 2004 dengan magnitudo skala 9,2 diikuti oleh
kejadian tsunami dengan ketinggian gelombang mencapai 30 m1), memakan korban lebih
dari 230.000 jiwa. Begitu juga untuk kasus tsunami yang terjadi di Maule, Chile pada tahun
20102). Tsunami dengan ketinggian gelombang antara 15-30 m tersebut dipicu kejadian
gempa dengan skala 8,8. Setahun kemudian kembali terjadi tsunami yang sangat dahsyat
akibat gempa bumi berskala 9.0 di Tohoku, Jepang. Ketinggian gelombang tsunami akibat
gempa Tohoku ini bahkan mencapai 40 m. Inilah bencana tsunami terbesar pertama dalam
sejarah masyarakat modern, yang menyebabkan kehidupan di hampir 400 km sepanjang
pesisir pantai menjadi lumpuh.
Dari berbagai kejadian bencana tsunami tersebut, para peneliti terpanggil untuk semakin
giat mendalami tentang kejadian tsunami ini dan mengkaji berbagai kemungkinan
membuat suatu sistem peringatan dini tsunami. Hal itu mengingat bahwa tsunami adalah
bencana yang didahului oleh suatu fenomena alam lainnya seperti gempa bumi, aktivitas
gunung berapi, longsoran bawah laut, dan ledakan nuklir, sehingga ada jeda waktu antara
tsunami dengan fenomena alam yang mendahuluinya yang dapat digunakan untuk
memberikan peringatan dini.
Perkembangan teknologi GNSS terkini, memberikan dampak positif pada pembangunan
sistem peringatan dini tsunami. Pengukuran perubahan posisi di permukaan bumi
(pergeseran) akan sangat terbantu oleh teknologi GNSS karena GNSS mampu memberikan
sekaligus informasi tentang besar dan arah pergeserannya. Dengan demikian kecepatan dan
akurasi penentuan magnitudo gempa bumi akan lebih meningkat3,4).
GNSS juga sangat bermanfaat dalam memonitor gangguan ionosfer berjalan skala
menengah (Medium-scale Travelling Ionospheric Disturbances). MSTID adalah
gelombang yang terjadi di atmosfer yang salah satu penyebabnya adalah adanya gelombang
tsunami di permukaan bumi. Gelombang tsunami yang terjadi pada lautan atau perairan
akan merambat ke atas melalui atmosfer dan dapat menimbulkan gangguan di lapisan
ionosfer berupa MSTID. Mekanisme terjadinya MSTID melalu proses kopling momentum
gelombang gravitasi atmosfer (AGW, atmospheric gravity wave) yang mencapai
ketinggian ionosfer melalui gelombang Rayleigh dan gelombang akustik yang
memengaruhi benturan antara partike netral dan bermuatan, sehingga memungkinkan
menghasilkan perubahan dalam distribusi ion dan elektron di ketinggian lapisan ionosfer.
Dengan memonitor kejadian MSTID di lapisan ionosfer setiap saat kita dapat menganalisis
kemungkinan terjadinya tsunami5).
Total Electron Content (TEC) Real Time dari data pengamatan sinyal Global Navigation
Satellite System (GNSS) yang dikelola Badan Informasi Geospasial (BIG) yang digunakan
untuk keperluan Real Time Kinematic (RTK) telah dapat digunakan untuk komputasi TEC
dan pemetaan TEC real time dari hasil kegiatan INSINAS flagship LAPAN berjudul
pengembangan Sistem Peringatan Dini Gempa Bumi dan Tsunami Berbasis Data GNSS
Real Time6).
TEC ionosfer dapat merespon fenomena yang terjadi di bawahnya seperti gempa bumi,
tsunami dan petir, dan dapat merespon badai matahari seperti coronal mass ejection (CME)
dan flare sinar X matahari7,8,9).
Pengaruh fenomena dari atas misalnya CME matahari yang mengarah ke bumi dapat
menimbulkan gangguan ionosfer berupa badai ionosfer yaitu perubahan kerapatan ionosfer
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dari kondisi normalnya. Respon ionosfer terhadap CME melalui badai geomagnet telah
banyak diteliti sejak beberapa dekade yang lalu terutama untuk ionosfer lintang tengah dan
tinggi10). Fejer dan Scherliess11) telah dapat memisahkan waktu variasi waktu lokal medan
listrik dari variasi waktu saat terjadi badai ionosfer di daerah ekuator. Tetapi untuk kasus
badai geomagnet yang besar dan dengan meninjau ionosfer lintang rendah ternyata teori
penetrasi medan listrik dinamo tersebut tidak dapat sepenuhnya menerangkan respon
ionosfer terhadap badai geomagnet melalui teori penetrasi medan listrik dinamo12).
Menurut Muslim13), badai matahari CME 28 dan 29 Oktober 2003 telah menyebabkan
terjadinya badai ionosfer global yang terjadi 21 jam setelah meletusnya CME dan sekitar 2
jam setelah partikel CME mencapai magnetosfer bumi. Badai ionosfer yang terjadi
umumnya berupa badai ionosfer positif di belahan bumi utara di daerah lintang rendah dan
tengah. Badai ionosfer positif bisa mencapai 100 TECU. Orde lamanya badai ionosfer
positif sekitar beberapa jam. Sebaliknya di belahan bumi selatan di sektor Indonesia telah
terjadi badai ionosfer negatif selama 14 jam mulai sekitar 35 jam setelah CME meletus, di
mana penurunan TEC bisa mencapai lebih dari 50 %.
Selain dapat menyebabkan badai ionosfer, CME juga mampu menimbulkan travelling
ionospheric disturbances (TID) dengan periode lebih dari 1 jam dan terjadi secara global.
TID dalam skala ini disebut large scale TID (LSTID). Adapun pengaruh fenonema di bumi
dan atmosfer bawah pada ionosfer melalui mekanisme kopling gelombang gravitasi
akustik atmosfer dengan transfer energi dari gelombang atmosfer netral ke partikel
bermuatan di ionosfer melalui proses tumbukan berupa TID skala menengah (MSTID).
Periodisitas gangguan ionosfer berupa MSTID akibat kopling atmosfer-ionosfer melalui
gelombang gravitasi berada dalam rentang beberapa menit sampai beberapa puluh menit.
Jika monitoring gelombang ionosfer yang disebabkan gelombang atmosfer di bawahnya
dapat dilakukan secara real time maka pemantauan MSTID dapat digunakan untuk mitigasi
bencana tsunami selain untuk pengembangan keilmuan kopling atmosfer - ionosfer.
Makalah ini menjelaskan secara global bagaimana data GNSS real time di Indonesia bisa
digunakan untuk monitoring MSTID real time.

2. DATA DAN METODOLOGI
Data TEC yang digunakan adalah data TEC hasil monitoring TEC Real Time dengan
stasiun referensi CORS yang dikelola BIG. Dari data TEC yang disimpan dalam file setiap
lima menit maka setiap 5 menit terdapat data TEC fase dari sekitar 17 stasiun CORS real
time. File yang terbaru dikenali dengan nama file dengan nama kode stasiun, tahun, bulan,
tanggal, jam dan menit (mulai menit 0, 5, 10 dst sampai 55).
Monitoring MSTID setiap 5 manit diupdate secara otomatis dengan kontour lima menitan
dan disimpan secara otomatis pada folder tahun dan doy terakhir dimulai dari ketersediaan
data TEC 5 menitan terakhir. Data TEC 5 menitan ini hasil monitorong TEC real time
dengan gotec. Gotec adalah software matlab untuk akses data GNSS real time format
RTCM yang dikelola BIG. File data TEC GNSS real time ini sebagai syarat langkah
selanjutnya dari metodologi seperti ditunjukkan pada Gambar 1.
Pada setiap menit ke 3 setelah menit ke 0, 5, 10 dst sampai menit ke 55 secara otomatis
goMSTID mengambil data terakhir seperti tec fase selama 5 menit sebelumnya (menit ke
10 yang diambil data 5 menitan antara menit ke 5 sampai ke 10) , waktu pengamatan,
koordinat ionospheric pierce point, lintang dan bujur IPP), dan posisi stasiun yang ada.
Setelah diambil data dari file yang terakhir tersebut selanjutnya dihitung DVTEC yaitu
DSTEC dibagi interval waktu dan fungsi pemetaan. Kemudian dibuatlah kontur DVTEC
yang menampilkan DVTEC secara spasial setiap lima menit. Setelah file kontur ditampilan
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kemudian disimpan dalam folder terpisah dari folder data TEC. Selain disimpan data secara
historis, ada juga file yang bernama tetap tidak berubah tetapi kalau isinya berubah setiap
lima menit. Data kontur dengan nama tetap ini digunakan untuk update website. Setelah
displai dan penyimpanan file kontur DVTEC, langkah berikutnya ini adalah mendeteksi
menit ke 3 dari setiap menit ke 0, 5 dst. Jika dipenuhi syarat bahwa menit PC adalah menit
ke 3, 8, 13 dst sampai menit ke 58 maka langkah selanjutnya adalah kembali ke langkah
loading data terbaru. Jika waktu menunjukan tidak seperti dua kondisi tersebut maka
langkah berikutnya adalah menunggu sampai pendeteksiaan menit sama dengan ke 3
terpenuhi.
FILE DATA TEC
GNSS Real Time 5
menitan

Load file TECL
Load file IPPlat dan ipplong
Load file waktu

Load file posisii

Hitung DVTEC =
DSTEC /(dt)(M)z)

Countur DVTEC
(MSTD Detection)

Men = mod(Minute(now))

Tidak

Men = 3

Gambar 1. Metodologi monitoring MSTID Real Time
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Setelah dilakukan percobaan gotec yang digunakan untuk akses dan komputasi TEC real
time, dan gomstid yang berfungsi untuk memetakan MSTID real time setiap 5 meniit maka
diperoleh hasil bahwa dengan PC standard, kemampuan komputasi TEC real time tanpa
delay lebih dari 1 detik haruslah menggunakan pengelompokan akses data maksimal sekitar
7 stasiun dalam satu paket program gotec.
Data DVTEC dapat diplot dalam kontur menggunakan nilai interpolasi data DVTEC secara
otomatis dalam fungsi counturf.m yang disediakan matlab sehingga pelru interpolasi
dengan fungsi polinom trelebih dahulu. Dengan dmikian data DVTEC menjadi reguler dan
pembuatan kontur dengan mudah bisa dilakukan mengisi peta dalam jangkuan
interpolasinya. Tetapi dengan interpolasi ini ada fluktuasi yang hilang selama proses
estimasi DVTEC dengan fungsi polinom. Jika digunakan fungsi polinom orde yang sangat
tinggi maka bisa terjadi over estimate sehingga terjadi spike yang cukup tajam melebihi
fluktuasi data DVTEC. Contoh hasil kontur DVTEC dengan interpolasi polinom diberikan
pada Gambar 2.

Gambar 2. Peta interpolasi DVTEC dengan fungsi polinom
Untuk mengatasi overestimate dan underestimate peta DVTEC dengan interpolasi
polinom, bisa digunakan fungsi tricontour. Fungsi tricontour ini digunakan untuk membuat
kontur DVTEC tanda interpolasi polinom dengan grid yang teratur. Tetapi dengan
memodifikasi data VTEC yang tidak teratur dalam distribusi pengamatannya sehingga bisa
dibuat kontur DVTEC dengan data irregular secara spasial. Tetapi hasil tricontour
memunculkan masalah baru yaitu ada interpolasi internal secara otomatis di dalam cakupan
data DVTEC. Contoh tampilan kontur DVTEC dengan fungsi tricontour diberikan pada
Gambar 3.
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Gambar 3. Kontur DVTEC (Rate of TEC, ROT) dengan fungsi tricontour.m untuk menangani
data yang tidak teratur secara spasial.

Untuk monitoring MSTID yang bergerak dengan kecepatan tertentu perlu dikaji distribusi
stasiun GNSS yang ada di Indonesia dan karakteristik MSTID. MSTID bergerak dengan
kecepatan sekitar 100 sampai 300 m/s dengan panjang gelombang dalam orde beberapa
ratus km dengan periode sekitar 10-30 menit14). Maka dalam 1 menit pengamatan puncak
gelombang telah berpindah sejauh antara 6000 m sampai 18000 m atau 6 sampai 18 km
dan dalam 5 menit pengamatan puncak gelombang telah mencapai antara 30 - 90 km.
Dalam 10 - 30 menit telah berkembang dua puncak gelombang. Oleh karena itu diperlukan
jaringan stasiun pengamatan antara 30 - 90 km minimal untuk bisa digunakan dalam
monitoring MSTID dengan pengambilan data GNSS setiap 5 menit dan antara 6 - 18 km
untuk monitoirng setiap satu menit untuk deteksi puncak gelombang scara spasial dan
temporal. Sehingga stasiun GNSS yang diperlukan adalah yang paling berdekatan
lokasinya di Indonesia yang dikelola oleh BIG untuk pengamatan MSTID setiap 5 menit.
Jika diinginkan pengamatan MSTID setiap menit maka diperlukan distribusi stasiun GNSS
antara 6 - 18 km. Karena distribusi stasiun GNSS sedemian itu belum ada maka diperlukan
kegiatan temporal pengamatan sinyal GNSS dengan satu stasiun permanen dan dua stasiun
temporal di sebelah utara dan barat stasiun tetap GNSS.
Untuk tsunami, yang memiliki periode sekitar 10 menit sampai dua jam dengan panjang
gelombang lebih antara 10 - 500 km, dengan kecepatan tsuami sekitar 800 km/jam atau
sekitar 13 km / menit maka dalam 5 menit puncak gelombang sudah menjalar sampai 65
km. Dengan demikian jarak antar stasiun adalah sekitar 65 km agar gelombang tsunami
yang menjalar sampai ionosfer dapat dideteksi berupa puncak gelombang MSTID yang
bergerak dan dideteksi setiap 5 menit. Maka dengan pengamatan MSTID setiap 5 menit
distribusi stasiun GNSS BIG sudah mencukupi kebutuhan yang diperlukan. Tetapi jika
diinginkan pengamatan MSTID setiap menit maka diperlukan distribusi stasiun GNSS
yang lebih rapat.
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4. KESIMPULAN
Sistem monitoring MSTID yang disebabkan oleh fenomena meteorologi, gempa bumi dan
tsunami sudah dirancang dan dikembangkan. Pengamatan MSTID real time untuk
membedakan sumber penyebababnya bisa dilakukan dengan arah propagasi dan panjang
gelombangnya. Untuk deteksi MSTID karena tsunami berdasarkan kecepatannya sulit
dilakukan karena kecepatan MSTID bersumber meteorologi dan tsunami dalam rentang
yang sama. Adapaun berdasarkan periodenya maka antara MSTID meteo dan tsunami sulit
dibedakan. Untuk keperluan mitigasi dampak tsunami, jarngan pengamatan GNSS BIG
belum memadahi karena hanya mampu memonitor propagasi MSTID dalam waktu 5
menit. Dibutuhkan jaringan pengamatan GNSS pada jarak 10 km agar monitoring MSTID
dapat dilakukan setiap menit sehingga dapat digunakan untuk mitigasi bencana tsunami.
Sistem goMSTID secara rutin dapat digunakan untuk monitoring MSTID bersumber dari
meteo. Jika terjadi MSTID tsunami maka goMSTID akan dapat memberikan informasi
kecepatan dan estimasi waktu penjalaran sampai pantai. goMSTID tsunami hanya cocok
untuk tsunami jauh dan besar yang memerlukan delay waktu atau travel time > 30 menit
sebelum mencapai pantai.
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ABSTRAK - Petir terjadi pada wilayah dimana proses pembentukan awan konvektif
berlangsung. Awan konvektif terbentuk dari hasil penguapan air di permukaan bumi.
Sumber penguapan matahari yang paling besar berasal dari laut. Provinsi Banten
berbatasan dengan Laut Jawa di bagian utara, oleh karena itu wilayah pesisir utara Provinsi
Banten memiliki potensi sambaran petir. Petir CG merupakan petir yang memiliki jenis
sambaran dari awan ke permukaan bumi. Karakteristik permukaan bumi dapat dibedakan
berdasarkan bentuklahan dan penggunaan lahannya. Tujuan dari peneliatian ini yaitu
mengidentifikasi tingkat kerapatan sambaran petir CG dan menganalisis aktivitas
sambaran petir CG pada bentuklahan dan penggunaan lahan di wilayah pesisir utara
Provinsi Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan analisis
distribusi spasial. Data petir diolah menggunakan software Lightning Data processor dan
ArcGIS 10.1 dengan metode grid. Dalam penelitian ini menggunakan ukuran grid 1 km x
1 km, sehingga mendapatkan nilai kerapatan petir tiap km2. Analisa kerapatan sambaran
petir dilakukan dengan memetakan jumlah sambaran petir tiap km2 pada peta bentuklahan
dan peta penggunaan lahan. Kerapatan petir rata-rata tahunan di wilayah pesisisr utara
Provinsi Banten yaitu sebesar 52 petir/km2. Kerapatan petir tahunan terbesar yaitu 187
petir/km2 yang terjadi di Kecamatan Kemiri dan Kecamatan Kronjo. Peta kerapatan petir
rata-rata tahunan pada bentuklahan di wilayah pesisir utara Provinsi Banten menunjukan
bahwa kerapatan petir tinggi pada umumnya terjadi pada bentuklahan dataran aluvial dan
penggunaan lahan yang didominasi oleh lahan pertanian.
Kata Kunci : Petir CG, lightning detector, Bentuklahan, Penggunaan Lahan.

ABSTRACT - Lightning occurs in areas where the process of forming convective clouds
takes place. Convective clouds are formed from the evaporation of water on the earth’s
surface. The biggest source of evaporation comes from the sea. Banten Province borders
the Java Sea in the north, therefore the north coastal region of Banten Province has the
potential for lightning strikes. CG lightning is a lightning that has a type of strike from the
cloud to the earth’s surface. Characteristics of the earth's surface can be distinguished
based on landform and land use. The objectives of this study are to identify the density of
CG lightning strikes and to analyze the activity of CG lightning strikes on landforms and
land use in the northern coastal region of Banten Province. This study used the methode
by analyzing spatial distribution. Lightning data is processed using Lightning Data
processor and ArcGIS 10.1 software using the grid method. This study using a grid size of
1 km x 1 km, so that the value is lightning density/km2. Analysis of lightning density is
done by mapping the number of lightning strikes/km2 on landform and land use maps. The
average annual lightning density in the north coastal region of Banten Province is 52
lightning/km2. The largest annual lightning density is 187 lightning/km2 which occurs in
Kemiri and Kronjo District. The annual lightning density map on landforms shows that
high lightning density generally occurs in alluvial plains and land use dominated by
agricultural land.
Keywords: CG Lightning, Lightning detector, landform, land use.
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1.

PENDAHULUAN

Wilayah Negara Indonesia terletak pada garis khatulistiwa sehingga Indonesia memiliki
iklim tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Wilayah Indonesia mengalami
pemanasan sepanjang tahun dengan luas perairan lebih besar dibandingkan dengan luas
daratan, sehingga penguapan akibat sinar matahari cukup besar. Dengan demikian wilayah
Indonesia merupakan kawasan yang berpotensi akan tumbuhnya awan-awan konvektif
yang menyebakan curah hujan tinggi. Awan konvektif merupakan awan yang
pertumbuhannya bersifat vertikal dan awan pembentuk petir yang utama karena petir
terjadi pada wilayah dimana proses pembentukan awan konvektif berlangsung.
Provinsi Banten memiliki wilayah pesisir yang sangat luas dan memiliki potensi
terhadap sambaran petir. Hal ini disebakan Provinsi Banten berbatasan langsung dengan
beberapa perairan di Indonesia. Laut merupakan sumber penguapan yang paling besar,
sehingga permukaan udara di atas lautan merupakan wilayah terbentuknya awan konvektif.
Provinsi Banten berbatasan dengan Laut Jawa di bagian Utara, berbatasan dengan Selat
Sunda di bagian Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia di bagian Selatan.
Uman dan Kreider menyatakan bahwa petir adalah suatu fenomena kelistrikan di udara
yang disertai kilat dan suara menggelegar yang terbentuk karena adanya perbedaan
potensial antara dua medium seperti awan dengan permukaan bumi, awan dengan awan,
atau awan dengan udara.1 Petir melepaskan arus listrik yang tinggi dalam waktu yang
singkat. Diperkirakan bahwa petir melepaskan arus listrik sebesar 80.000 Ampere dalam
satu kali sambaran, sedangkan total daya rata-rata yang dilepaskan secara serentak oleh
petir dalam satu kali sambaran sekitar 106 Watt atau setara dengan daya yang digunakan
untuk menyalakan listrik 2.000-3.000 rumah.2 Petir cloud to ground (CG) merupakan jenis
petir yang membahayakan. Bahaya sambaran petir CG tidak hanya didasarkan pada jumlah
kejadian petirnya saja, tapi juga berdasarkan potensi korban atau kerugian yang
ditimbulkan. Petir CG disebabkan oleh kondisi cuaca di atmosfer yang berdampak pada
kondisi di permukaan bumi. Kondisi permukaan bumi dapat dideskripsikan dengan
penggunaan lahan dan bentuk lahan. Keterkaitan antara bentuk lahan dan penggunaan lahan
dengan aktivitas petir belum banyak diteliti atau dikaji. Wardono telah menganalisa
distribusi petir CG berbasis karakteristik bentang lahan di Provinsi D.I. Yogyakarta. 3
Sedangkan Garcia telah mengnalisa mengenai indeks sambaran petir CG terhadap
penggunaan lahan dan jenis tanah di Spanyol.4
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kerapatan sambaran petir CG pada
bentuklahan dan penggunaan lahan yang terdapat pada wilayah pesisir utara Provinsi
Banten.
1.1 Bentuk Lahan
Bentuk lahan adalah kenampakan medan yang dibentuk oleh proses proses alam dan
mempunyai komposisi serangkaian, karateristik fisik dan visual tertentu di manapun
bentuklahan ditemui.5 Klasifikasi satuan bentuklahan mempunyai karakteristik tertentu
yang sangat tergantung pada skala peta yang digunakan. Semakin besar skalanya semakin
detil karakteristik yang dapat mencirikan satuan geomorfologi atau satuan bentuk lahannya.
Verstapen mengklasifikasikan bentuklahan didasarkan pada: genesis, proses, dan batuan
pembentuknya.6 Verstapen juga mengklasifikasi bentuklahan berdasarkan genesisnya
menjadi 10 (sepuluh) macam bentuk lahan asal proses yaitu: bentuklahan asal proses
vulkanik (akibat aktivitas gunung api), struktural (pengaruh struktur geologi), fluvial
(akibat aktivitas sungai), solusional (akibat pelarutan pada batuan), denudasional (akibat
proses pelapukan dan pengendapan), eolin (akibat proses angin), marin (akibat proses laut
oleh tenaga gelombang, arus, dan pasang-surut), glasial (akibat proses gerakan es), organik
(akibat pengaruh kuat aktivitas organisme), dan antropogenik (akibat aktivitas manusia).6
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1.2 Penggunaan Lahan
Malingreu mendefinisikan penggunaan lahan merupakan segala campur tangan
manusia, baik secara permanen maupun secara siklus terhadap suatu kelompok sumberdaya
alam dan sumberdaya buatan,yang secara keseluruhan disebut lahan, dengan tujuan untuk
mencukupi kebutuhan-kebutuhannya baik secara kebendaan maupun spiritual ataupun
kedua-duanya .7 Penggunaan lahan bersifat dinamis, berubah menurut ruang dan waktu.
Hal ini disebabkan karena lahan sebagai salah satu sumberdaya alam merupakan unsur
yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Bertambahnya jumlah manusia yang
mendiami permukaan bumi diikuti perkembangan kegiatan usaha dan budayanya maka
semakin bertambah pula tuntutan kehidupan yang dikehendaki untuk mempertahankan
kelangsungan hidupnya.
Klasifikasi penggunaan lahan dapat dibedakan menurut dasar serta tujuan
penyusunannya. Dasar penyusunan klasifikasi dipengaruhi oleh skala keruangan dari
analisis yang digunakan. Skala keruangan menentukan tingkat kerincian aspek lingkungan
dan sosio-ekonomi yang terdapat dalam klasifikasi. Tujuan penyusunan sistem klasifikasi
menentukan atribut dari jenis-jenis penggunaan lahan yang akan dipertimbangkan.
Ketersediaan teknologi untuk pengumpulan data dan metode yang digunakan juga menjadi
faktor signifikan dalam menentukan struktur dan isi dari klasifikasi yang disusun. Yeates
dan Garner membedakan komponen-komponen penggunaan lahan suatu wilayah terdiri
atas: pemukiman, industri, komersil, jalan, tanah publik, dan tanah kosong.8
2.

METODE

Lokasi penelitian adalah wilayah pesisir utara Provinsi Banten. Pemilihan lokasi ini
berdasarkan atas pertimbangan bahwa wilayah pesisir utara merupakan lokasi pertumbuhan
awan konvektif yang disebabkan penguapan air laut, sehingga berpotensi terjadi sambaran
petir. Terdapat 15 wilayah kecamatan yang terletak pada 2 kabupaten dan 2 kota di Provinsi
Banten yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa yaitu Kabupaten Tangerang,
Kabupatan Serang, Kota Serang, dan Kota Cilegon. BPS dalam bukunya Banten Dalam
Angka 2017 menuliskan luas wilayah penelitian kurang lebih 64.736 hektar.9 Kabupaten
Tangerang (7 Kecamatan), meliputi: Kecamatan Kosambi, Kecamatan Teluk Naga,
Kecamatan Paku Haji, Kecamatan Sukadiri, Kecamatan Mauk, Kecamatan Kemiri, dan
Kecamatan Kronjo. Kabupaten Serang (6 Kecamatan), meliputi: Kecamatan Pulo Ampel,
Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Tanara, Kecamatan Bojonegoro, Kecamatan Kramat
Watu, dan Kecamatan Pontang. Kota Serang (1 Kecamatan), meliputi: Kecamatan
Kasemen. Kota Cilegon(1 Kecamatan), meliputi: Kecamatan Pulau Merak. Peta lokasi
penelitian dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian Pesisir Utara Provinsi Banten
(Sumber: Peta Administrasi Provinsi Banten)
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Data dan Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: data petir, peta
penggunaan lahan RBI skala 1:25.000, citra satelit sentinel-2B tanggal 6 Desember 2017,
peta bentuk lahan, peta geologi (skala 1:100.000 dalam format shapefile yang diterbitkan
oleh Direktorat Geologi Departemen Pertambangan) dan peta batas administrasi.
Data petir yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pengamatan dari peralatan
Lightning Detector yang berada di stasiun pengamatan Balai Besar Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika Wilayah II Tangerang Selatan. Koordinat stasiun pengamatan
yaitu: 6.3024 LS dan 106.7564 LS.
Data petir diperoleh dengan mengunduh data petir harian dari file LDC menjadi format
KML (Keyhole Markup Language) melalui peralatan Lightning Detector 2000. Data petir
tersebut dikonversi ke dalam format CSV menggunakan Software KML Converter
sehingga diperoleh informasi waktu kejadian (jam, tanggal, bulan, tahun), lokasi kejadian
dan jumlah kejadian. Kemudian data tersebut diolah menjadi data kerapatan petir
menggunakan software Lightning Data Processing dan ArcGis 10.1 dengan metode grid,
yaitu penentuan kerapatan suatu kejadian tertentu dengan menggunakan areal imaginer
sebagai satuan analisis. Grid adalah satuan vektor atau poligon yang dibuat dengan ukuran
tertentu sesuai dengan kebutuhan analisis. Dalam penelitian ini menggunakan ukuran grid
1 Km x 1 Km. Ukuran grid tersebut digunakan supaya jumlah sambaran petir yang
terhitung adalah jumlah petir/km2. Nilai frekuensi tiap grid kemudian di petakan
menggunakan software Arcgis 10.1. Untuk mendapatkan nilai kerapatan tiap km2,
dilakukan overlay terhadap nilai frekuensi tiap grid tersebut.
Peta bentuklahan diperoleh dengan mengoverlay peta kemiringan lereng dan peta
geologi skala 1:100.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Geologi Departemen
Pertambangan. Peta geologi digunakan sebagai data dukung untuk mengetahui jenis batuan
pada wilayah penelitian.
Peta kemiringan lereng diperoleh dari analisa data Digital elevation Model (DEM) pada
wilayah penelitian dan dari peta kontur/ peta RBI skala 1:25.000 yang diterbitkan oleh
Badan Informasi Geospasial (BIG). Data Digital elevation Model (DEM) sendiri diunduh
dari web USGS (http://earthexplorer.usgs.gov) dan memiliki resolusi 30x30 meter.
Data yang digunakan untuk identifikasi atau klasifikasi objek pada peta penggunaan
lahan yaitu data peta RBI tahun 2003 dengan skala 1:25.000. Untuk mendapatkan informasi
penggunaan lahan terbaru, peta RBI tersebut di update menggunakan citra satelit Sentinel2B pada tanggal 6 Desember 2017. Proses updating peta RBI dalam penelitian ini
dilakukan dengan digitasi secara manual. Citra satelit Sentinel-2B memiliki resolusi
spasial sebesar 10 meter sehingga cukup jelas untuk mengidentifikasi atau
mengklasifikasikan objek pemukiman, vegetasi, industri, sawah dan tubuh air.
Jumlah piksel sebagai sampel yang diuji adalah sebanyak 50 sampel. Jumlah sampel
yang digunakan merujuk pada Congalton dan Green,10 dimana jika luasan area penelitian
kurang dari 404.700 ha dan jumlah kelas tutupan lahan kurang dari 12 maka disarankan
jumlah sampel yang diambil sekitar 50 sampel (dalam satuan piksel). Sedangkan luas
wilayah penelitian sekitar 64.736 ha (sumber : BPS, 2017).
Kerapatan sambaran petir CG pada bentuklahan dan penggunaan lahan di wilayah pesisir
utara Provinsi Banten dilakukan dengan cara melakukan overlay nilai kerapatan sambaran
petir tiap grid dengan peta bentuklahan dan peta penggunaan lahan di wilayah pesisir utara
Provinsi Banten.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Geomorfologi Wilayah Pesisir Utara Provinsi Banten
Geomorfologi wilayah pesisir utara Provinsi Banten memiliki bentuklahan asal proses
vulkanik, fluvial dan marin. Relief dataran pada umumnya didominasi oleh asal proses
fluvial dan marin, sedangkan perbukitan dan pegunungan didominasi oleh asal proses
vulkanik. Bentuklahan-bentuklahan asal proses marin tersebar di sepanjang garis pantai,
sedangkan bentuklahan-bentuklahan asal fluvial berada di lembah-lembah sungai dan
dataran sekitarnya. Bentuklahan asal vulkanik tampak menonjol dengan ciri berbentuk
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kerucut vulkanik. Kerucut vulkanik tampak terdenudasi kuat di Gunung Api Gede yang
terdapat di Kecamatan Bojonegara. Masing-masing asal proses memiliki ragam
bentuklahan didalamnya.
Wilayah pesisir utara Provinsi Banten memiliki bentuklahan yang didominasi oleh
geomorfologi asal fluvial. Bentuklahan asal fluvial memiliki luas sebesar 506,551 km2
yang tersebar di beberapa kecamatan. Ragam dan Luas unit bentuklahan di wilayah pesisir
utara Provinsi Banten disajikan pada Tabel 1 sedangkan persebaran bentuklahan wilayah
pesisir utara disajikan pada gambar 2.
Tabel 1. Kondisi Geomorfologis Wilayah Pesisir Utara Provinsi Banten
Asal Proses
Unit Bentuklahan
Simbol
Luas
Persentase
Geomorfologi
(%)
Fluvial
Dataran Aluvial
F1
501,925 72,66
Dataran Banjir
F7
3,690
0,53
Kipas aluvial tidak aktif
F16
0,936
0,14
Marin
Dataran aluvial pantai
M11
2,014
0,29
Gisik
M3
10,469
1,52
Beting gisik/ bura
M4
2,452
0,35
Tombolo
M5
0,184
0,03
Terumbu Koral
M16
5,123
0,74
Vulkanik
Padang Abu, Tuff/lapili
M5
81,917
11,86
Lereng gunung api atas
V3
25,792
3,73
Bukit gunung api terdenudasi
V19
1,626
0,24
Aliran lahar
V12
5,030
0,73
Dataran fluvial gunung api
V8
15,362
2,22
Kerucut gunung api
V2
2,805
0,41
Lereng gunung api bawah
V5
14,406
2,09
Lereng gunung api tengah
V4
17,043
2,47
(Sumber: Pengolahan Data)

Gambar 2. Peta Bentuklahan Pesisir Utara Provinsi Banten
(Sumber: Pengolahan Data)
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Persebaran unit bentuk lahan yang terdapat di wilayah pesisir utara Provinsi Banten yaitu:
1) Bentuklahan asal proses fluvial
Bentuk lahan asal proses fluvial di wilayah pesisir utara Provinsi Banten tersebar di
Kecaman Kasemen, Paku Haji, Kramatwatu, Pontang, Bojonegara, Tanara, Tirtayasa,
Sukadiri, Kosambi, Kemiri, Kronjo, Mauk, dan Kecamatan Teluk Naga.
2) Bentuk lahan asal proses marin
Bentuk lahan asal proses marin tersebar di wilayah Kecamatan Kosambi, Teluk Naga,
Sukadiri, Mauk, Kramatwatu, Paku Haji, Bojonegara, Pulo Ampel, dan Kecamatan
Kasemen.
3) Bentuk lahan asal poses vulkanik
Bentuk lahan asal proses vulkanik dijumpai di wilayah Kecamatan Pulo Merak, Pulo
Ampel, Bojonegara, Kramatwatu, Kemiri, Kronjo, Tanara, Pontang, dan Kecamatan
Kasemen
3.2 Penggunaan Lahan Wilayah Pesisir Utara Provinsi Banten
Klasifikasi penggunaan lahan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan
pendekatan yang dilakukan oleh Mallingreu J.P, penggunaan lahan di wilayah pesisir utara
Provinsi Banten dapat diklasifikasikan menjadi 7 yaitu: hutan, industri dan gedung, kebun
campuran, lahan terbuka, permukiman, pertanian, dan tubuh air. Klasifikasi dan luas
penggunaan lahan disajikan pada Tabel 2.
Tabel 2. Klasifikasi dan Luas Penggunaan Lahan Di Wilayah Pesisir Utara Povinsi Banten.
Klasifikasi Penggunaan Lahan
Luas (km2)
Persentase (%)
Industri dan gedung
10,7182
1,54
Permukiman
66,0766
9,52
Pertanian
366,2990
52,78
Hutan
40,2901
5,81
Kebun campuran
41,5640
5,99
Lahan terbuka
29,3380
4,23
Tubuh air
139,6953
20,13
(Sumber: Pengolahan Data)

Penggunaan lahan di wilayah pesisir utara Provinsi Banten didominasi oleh area
pertanian yaitu seluas 366,3 km2. Area pertanian atau sawah dapat ditemui hampir di
seluruh kecamatan di wilayah pesisir. Tubuh air juga merupakan penggunaan lahan yang
hampir ditemui di seluruh wilayah pesisir utara provinsi Banten kecuali wilayah pesisir
yang terdapat di Kota Serang. Tubuh air pada wilayah pesisir utara Provinsi Banten pada
umumnya berupa tambak-tambak ikan. Peta Penggunaan lahan wilayah pesisir utara
Provinsi Banten dapat dilihat pada gambar 3.
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Gambar 3. Peta Penggunaan Lahan Wilayah Pesisir Utara Provinsi Banten.
(Sumber: Peta RBI Tahun 2003 updating menggunakan citra satelit Sentinel-2B tanggal 6 Desember 2017 )

3.2 Kerapatan Sambaran Petir pada Bentuklahan dan Penggunaan Lahan di
Wilayah Pesisir Utara Provinsi Banten
Pengolahan data petir selama tahun 2017-2018 menghasilkan jumlah sambaran petir di
wilayah pesisir utara Provinsi Banten seperti tercantum pada tabel 3.
Bulan
Jan
2017
5.743
2018
1.261
Rata-rata 3.502

Tabel 3. Jumlah Kejadian Petir CG Tiap Bulan pada Tahun 2017 dan 2018
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sept
Okt
2.802 2.882 3.225 3.593 2.222 1.115 474
350
1.728
8.603 5.828 8.513 4.072 2.832 28
268
1.150 3.715
5.704 4.355 5.869 3.833 2.527 572
371
750
2.722

Nov
1.687
6.195
3.941

(Sumber: Pengolahan Data)

Berdasarkan dari rata- rata bulanan jumlah kejadian petir, rata-rata jumlah kejadian petir
tertinggi terjadi pada bulan April sebanyak 5.869 kejadian. Rata- rata jumlah kejadian petir
terendah terjadi pada bulan Agustus sebanyak 371 kejadian.
Kerapatan petir bisa dinyatakan dalam bulanan maupun tahunan. Kerapatan petir
tahunan merupakan banyaknya kerapatan petir per km2 per tahun. Analisa data memperoleh
hasil bahwa kerapatan petir rata-rata per tahun wilayah pesisir utara Provinsi Banten adalah
sebesar 52 petir/km2 per tahun. Kerapatan sambaran petir tersebut masuk dalam kategori
sangat tinggi jika ditinjau dari hasil penelitian Holle dalam peta kerapatan petir seluruh
dunia 2012 s/d 2014. Holle dalam penelitiannya telah mengklasifikasikan kerapatan petir
tertinggi yaitu lebih dari 32 petir/ km2 per tahun.11
Gambar 4 merupakan peta kerapatan petir rata-rata tahunan (tahun 2017-2018) pada
bentuklahan di wilayah pesisir utara Provinsi Banten. Peta tersebut menunjukan bahwa
kerapatan petir tinggi pada umumnya terjadi pada bentuklahan dataran aluvial.
Bentuklahan dataran aluvial mendominasi bentuklahan di wilayah pesisir utara Provinsi
Banten (wilayah pesisir utara Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang dan Kota Serang).
Namun kejadian petir dengan kerapatan petir tinggi hanya terjadi pada dataran aluvial yang
terdapat di wilayah pesisir Kabupaten Tangerang. Dataran aluvial lainnya yang tersebar di
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wilayah pesisir utara Provinsi Banten pada umumnya memilikim kerapatan petir rata-rata
sedang hingga tinggi.
Kerapatan petir rata-rata tahunan paling rendah berada di wilayah Kecamatan Pulo Merak,
Pulo Ampel, dan Bojonegara. Bentuklahan di wilayah tersebut di dominasi oleh
bentuklahan lereng gunung api atas, dataran fluvial gunung api, dan padang abu tuff.

Gambar 4. Peta Kerapatan Petir Rata-Rata Tahunan pada Bentuklahan Tahun 2017-2018 di
Pesisir Utara Provinsi Banten (Sumber: Pengolahan Data)

Tingkat kerapatan sambaran petir CG tertinggi di wilayah pesisir utara provinsi Banten
yaitu terdapat di wilayah kecamatan Kronjo dan Kecamatan Kemiri yang terletak di
Kabupaten Tangerang. Wilayah tersebut memiliki bentuklahan dataran aluvial dan padang
abu tuff, namun kerapatan petir tertinggi berada pada lokasi dengan bentuklahan dataran
aluvial. Dataran aluvial merupakan daerah yang terletak di dataran rendah. Daerah ini
terbentuk karena hasil endapan material dari tempat lain. Pada umumnya dataran aluvial
memiliki tanah yang subur dan baik untuk pertanian, sehingga di wilayah tersebut banyak
dijumpai area persawahan. Gambar 5 merupakan foto bentuklahan dataran aluvial di
Kecamatan Kemiri yang merupakan lahan pertanian/ sawah.

Gambar 5. Foto Bentuklahan Dataran Aluvial di Kecamatan Kemiri
(Sumber: Dokumentasi Lapangan)
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Gambar 6 merupakan peta kerapatan petir rata-rata tahunan (tahun 2017-2018)
pada penggunaan lahan di wilayah pesisir utara Provinsi Banten. Peta kerapatan petir
rata-rata tahunan pada penggunaan lahan di wilayah pesisir utara Provinsi Banten
menunjukan bahwa wilayah yang memiliki kerapatan petir tertinggi yaitu wilayah
pesisir dengan penggunaan lahan yang didominasi oleh lahan pertanian (sawah) yang
terdapat di wilayah Kecamatan Kemiri dan Kecamatan Kronjo.

Gambar 6. Peta Kerapatan Petir Rata-Rata Tahunan pada Penggunaan Lahan Tahun 2017-2018
di Pesisir Utara Provinsi Banten
(Sumber: Pengolahan Data)

Penggunaan lahan pada wilayah yang memiliki kerapatan petir tertinggi di Kecamatan
Kemiri dan Kronjo merupakan area pertanian/ sawah, permukiman, industri dan tubuh air.
Area pertanian mendominasi penggunaan lahan di wilayah tersebut. Hal ini didukung oleh
kondisi lahan yang bersifat basah dan subur. Sifat datarannya yang landai memungkinkan
tercukupinya kebutuhan air untuk pertanian. Gambar 7 merupakan area pertanian,
permukiman, industri dan tubuh air yang terdapat di Kecamatan Kemiri.

Gambar 7. Penggunaan Lahan di Kecamatan Kemiri dan Kecamatan Kronjo (a) area Pertanian
(b) area permukiman (c) tubuh air (d) kawasan industri PLTU
(Sumber: Dokumentasi Lapangan)
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4.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil analisa dan pembahasan kerapatan
sambaran petir cloud to ground (CG) terhadap bentuklahan dan penggunaan lahan di
wilayah pesisir utara provinsi banten adalah sebagai berikut: Kerapatan petir tahunan
wilayah pesisir utara provinsi Banten yaitu 52 petir/Km2. Wilayah yang memiliki kerapatan
petir rata-rata tahunan yaitu tertinggi terdapat di Kecamatan Kemiri dan Kecamatan
Kronjo, Kabupaten Tangerang yang mencapai 187 petir/km2. Wilayah pesisir utara
Provinsi Banten didominasi oleh bentuklahan dataran aluvial, namun wilayah yang
memiliki kerapatan petir rata-rata tahunan tertinggi terjadi pada bentuklahan dataran
aluvial yang terdapat di Kecamatan Kemiri dan Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang.
Sedangkan bentuklahan dataran aluvial di wilayah lainnya bervariasi dari rendah sampai
tinggi. Penggunaan lahan di Kecamatan kemiri dan Kecamatan Kronjo yang memiliki
kerapatan petir tertinggi di dominasi oleh area pertanian/sawah dan penggunaan lahan
untuk permukiman yang relatif sedikit di dalamnya.
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ABSTRAK – Indonesia merupakan negara yang mempunyai lautan lebih luas daripada
daratan, sehingga hal ini menjadikan Indonesia sebagai Negara maritim terluas dan
memiliki potensi besar di bidang maritim. Namun, potensi tersebut diiringi dengan
ancaman bencana maritim seperti tsunami dan kecelakaan transportasi laut. Badan
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merupakan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian (LPNK) yang melakukan pengamatan meteorologi maritim. Tide Gauge
merupakan salah satu instrumen maritim yang digunakan untuk mengukur pasang surut
air laut. Pasang surut air laut merupakan data pengamatan meteorologi maritim yang
dapat digunakan untuk memvalidasi kejadian tsunami pada suatu wilayah dan sebagai
faktor penentu bersandarnya kapal di pelabuhan. Jumlah tide gauge yang dimiliki
Indonesia dinilai masih kurang optimal dibanding dengan luas lautan Indonesia. Salah
satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan merancang instrumen
tide gauge multi-parameter yang mudah dioperasikan dan ringkas. Perancangan
instrumen pada penelitian ini memanfaatkan komponen elektronik yang mudah
dirancang dan dapat menampilkan data parameter pasang surut air laut, curah hujan dan
suhu permukaan laut secara otomatis. Komponen yang digunakan dalam penelitian ini
berupa sensor JSN-SR04T, reed switch dan DS18B20, SIM900 sebagai modul
komunikasi wireless serta mikrokontroller ATMEGA2560 untuk akuisisi dan
pengolahan data. Data kemudian dikirimkan dan disimpan pada cloud server dan
ditampilkan berbasis aplikasi android. Hasil dari pengujian sensor JSN-SR04T memiliki
rerata kesalahan relatif 0,55 %, tipping bucket memiliki resolusi 0,2 mm menghasilkan
nilai error sebesar 0,1 % serta nilai koreksi suhu DS18B20 sebesar -0,85oC.
Kata kunci: Maritim, Tide Gauge, Pasang Surut, Cloud Server

ABSTRACT - Indonesia is a nation which has the ocean that is wider than its ground.
That cause makes Indonesia be the broadest maritime country and the country that has
a great potential in the marine sector. However, this potential usually accompanies with
the threat of marine disasters such as tsunami and the ocean transportation accident.
Meteorology, Climatology, and Geophysical Agency (BMKG) is a Non-Departmental
Government Agency that conducts the meteorological observation. The Tide Gauge is
one of the maritime instrumentation that uses to measure the tides. The tide is a
meteorological data observation that uses to validate the tsunami in an area and as a
determinant factor to the ship that docks in a port. Indonesia only has 130 points of the
tide gauges then it is not optimal compares to the broad of ocean in Indonesia.
Designing the tide gauge multi-parameter instrument is one solution to handle this
problem which is easy to operate and compact. The instrument design of this study
utilizes a simple electronic component design which can present the tide of the ocean
data parameter, the rainfall, and the sea surface temperature automatically. In this
study, the researcher uses the components such as JSN-SR04T , reed switch , DS18B20,
SIM900 as wireless communication and ATMEGA2560 microcontroller to the
acquisition and the data processing. Afterwards, the data will transfer and save on the
cloud server then it will display on Android-based applications. The test result of JSNSR04T sensor has a relative average error of 0.63%. The design of the tipping bucket
sensor has a resolution of 0.2 mm which acquires an error value of 0.1%. Lastly, the
temperature correction value of DS18B20 is -0.85oC.
Keywords: Maritime, Tide Gauge, Tide, Cloud Server
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1.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang mempunyai lautan lebih luas daripada daratan,
dengan luas wilayah laut 3,25 juta km2 dan 2,55 perairan Zona Ekonomi Eklusif (ZEE)
sehingga total wilayah laut Indonesia adalah 5,8 Juta km2 dari total wilayah Indonesia
seluas 7,81 juta km2 1. Luas lautan Indonesia menjadikannya sebagai negara maritim
terluas dan memiliki potensi besar di bidang maritim. Potensi tersebut dapat
dimanfaatkan sebagai jalur lalu lintas transportasi barang dan jasa antar benua serta
dijadikan sebagai pendorong perekonomian negara serta dapat mendukung untuk
kegiatan ilmiah. Potensi tersebut diiringi dengan ancaman bencana maritim seperti
tsunami dan kejadian kecelakaan transportasi laut. Langkah untuk mencegah hal
tersebut dibutuhkan pengamatan parameter cuaca maritim salah satunya yaitu alat ukur
pasang surut air laut.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merupakan Lembaga
Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang memiliki tugas pokok untuk melakukan
kegiatan pengamatan di bidang Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara dan Geofisika
(MKKuG). Salah satu cabang dari pengamatan meteorologi adalah meteorologi maritim,
data pengamatan meteorologi maritim yaitu radiasi matahari, suhu udara, tekanan udara,
angin, kelembaban udara, awan, jarak pandang, curah hujan, penguapan, gelombang
laut, suhu permukaan laut dan pasang surut air laut2. BMKG melalui Pusat Meteorologi
Maritim mengeluarkan data pengamatan maritim dari satelit dan pemodelan Ocean
Forecasting System (OFS) karena tidak semua Stasiun Meteorologi Maritim memiliki
peralatan observasi untuk mengukur parameter cuaca maritim secara langsung
Tide gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur pasang surut air laut dan
memiliki fungsi untuk mengkonfirmasi apakah tsunami telah tiba di daerah tersebut atau
sudah reda3. Jumlah tide gauge yang dimiliki Indonesia dinilai masih kurang optimal
dibanding dengan luas lautan Indonesia sehingga perlu dilakukan instalasi tide gauge
secara rapat di banyak titik. Salah satu solusi untuk mengatasi minimnya jumlah tide
gauge yang memiliki peranan penting dalam pengamatan meteorologi maritim dan
mitigasi bencana tsunami adalah dengan merancang alat pengukur pasang surut yang
mudah dioperasikan dan ringkas. Perancangan tide gauge pada penelitian ini
memanfaatkan komponen elektronik yang mudah dirancang dan menampilkan data
pengamatan secara otomatis melalui tampilan android. Sistem terdiri dari sensor
ultrasonik JSN-SR04T, DS18B20, GPS Ublox Neo 7M, dan sensor curah hujan reed
switch yang terintegrasi dengan mikrokontroler Arduino berbasis Atmega2560. Data
kemudian ditransmisikan menggunkan SIM900 GPRS sebagai komunikasi IoT untuk
ditampilkan dengan aplikasi android sebagai informasi kepada masyarakat.
2.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan secara berturut-turut adalah studi literatur,
perancangan sistem dan pengujian sistem berdasarkan analisis kuantitatif. Pada tahap
awal penelitian ini penulis memperlajari literatur yang berhubungan dengan tide gauge,
sensor JSN-SR04T, reed switch, DS18B20, GPS Ublox Neo-7M, mikrokontroller
arduino ATMega2560, modul SIM900, perancangan database,perancangan aplikasi
android dan cloud server. Penulis juga berdiskusi dengan dosen pembimbing untuk
memperkaya wawasan penulisan.
Pada perancangan sistem ini terdiri atas blok diagram sistem, diagram alir sistem,
rangakaian sistem. Blok diagram merupakan gambaran dari keseluruhan perancangan
sistem, karena dari blok diagram dapat diketahui prinsip kerja alat secara keseluruhan,
sehingga dari blok diagram tersebut dapat menghasilakan suatu sistem yang dapat
bekerja dan berfungsi sesuai diinginkan oleh perancang. Pada sistem ini memiliki blok
diagram yang ditunjukkan pada gambar 2.1.
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Gambar 2.1 Blok Diagram Sistem
Gambar 2.2 menunjukkan rangkaian sistem perancangan alat menjelaskan mengenai
perancangan rangakaian sistem alat secara keseluruhan yang terdiri dari komponen sensor,
modul komunikasi dan modul penyimpanan data yang dirancang menggunakan
mikrokontroller arduino Atmega2560.

Gambar 2.2 Wiring Rangkaian Sistem Tide Gauge Multi-Parameter
Desain sistem secara keseluruhan merupakan gabungan dari seluruh
perangkat yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan penelitian.
Penggabungan seluruh komponen yang terdiri dari casing logger, catudaya,
tinggi serta panjang dari tiang penyangga, penempatan sensor curah hujan, sensor
jarak dan sensor suhu. Desain sistem keseluruhan dapat dilihat pada gambar 2.3.

Gambar 2.3 Rancangan Desain Fisik Tide Gauge
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Pembuatan diagram alir dilakukan untuk mempermudah proses pemrogramman
pada mikrokontroler. Diagram alir berikut menjelaskan proses dari mulai inisialisasi
sampai dengan pengiriman data pada cloud server. Gambar 2.4 berikut adalah diagram
alir perancangan sistem menggunakan Arduino IDE.

Gambar 2.4 Diagram Alir Mikrokontroler
Android Studio berfungsi sebagai interface berbasis aplikasi android sehingga data
pemantauan dapat diinformasikan kepada masyarakat. Gambar 2.5 berikut adalah
diagram alir perancangan aplikasi antarmuka menggunakan android studio.

Gambar 2.5 Diagram Alir Interface
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3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil perancangan dilakukan beberapa percobaan yaitu pengujian komponen
sensor, pengujian komunikasi serta pengujian tampilan data pada aplikasi android. Hasil
perangkat keras yang telah dirancang dan diberikan program agar dapat menghasilkan
data output yang ditunjukkan pada gambar 3.1

Gambar 3.1 Rangkaian Sistem Tide Gauge
Pengujian dengan menggunakan penakar curah hujan dengan alat ukur Pyrex
(dengan koreksi 5%). Sampel data jumlah air yang digunakan adalah 157ml dengan 25
tip, 314 ml dengan 50 tip, serta 471 ml dengan 75 tip. Dari hasil pengujian sampel
tersebut didapatkan hasil koreksi nilai error sebesar 0.1 % (Tabel 1)
Tabel 1 Data pengujian curah hujan
Jumlah Air
masuk (ml)

Jumlah Tip (tip)

Nilai Error
(%)

Jumlah Air keluar
(ml)

25
157

25

157
0.1

25
50
314

50

0.1

314

0.1

471

50
75
471

75
75

Pengujian sensor ultrasonic dilakukan dengan melakukan komparasi data
keluaran sensor dengan meteran sepanjang 300 cm. Pengujian dilakukan sebanyak 11
sampel pengujian dengan jarak objek pengujian berbeda. Data hasil pengujian sensor
ultraonik dapat dilihat pada tabel 2.
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Tabel 2 Hasil Pengujian Sensor JSN-SR04T

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Hasil Pengukuran
(cm)
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300

Hasil Pengujian
Selisih
(cm)
100
0
120
0
140
0
160
0
179
1
199
1
218
2
238
2
257
3
277
3
297
3
Rerata Kesalahan

Error Relatif
(%)
0
0
0
0
0,555556
0,5
0,909091
0,833333
1,153846
1,071429
1
0,55

Tabel 2 merupakan tabel hasil pengujian komparasi sensor suhu ultrasonic
dengan meteran. Data hasil pengujian berupa nilai koreksi dari sebelas data yang
memiliki rerata kesalahan sebesar 0,55%.
Pengujian sensor suhu dilakukan dengan metode komparasi antara sensor suhu
DS18B20 dengan sensor suhu standar. Komparasi dilakukan dengan cara meletakkan
alat yang dirancang bersebelahan dengan alat standar. Pembacaan dan pencatatan data
diambil sebanyak 10 data. Data hasil pengujian komparasi sensor suhu DS18B20
dengan alat standar dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:
Tabel 3 Hasil Pengujian Sensor DS18B20

Suhu dari alat
standar (oC)
25.05
25.25
24.65
24.85
24.75
24.75
24.65
24.55
24.55
24.55

Suhu dari alat rancangan
(oC)
25.47
25.78
25.97
25.85
25.72
25.72
24.76
25.53
25.60
25.66

Rata-Rata

Koreksi (OC)
-0.42
-0.53
-1.32
-1.00
-0.97
-0.97
-0.11
-0.98
-1.05
-1.11
-0.85

Tabel 3 merupakan tabel hasil pengujian komparasi sensor suhu DS18B20 dengan
sensor suhu standar. Data hasil pengujian berupa nilai koreksi dari sepuluh data yang
memiliki nilai rata-rata koreksi sebesar -0.85o
Pada pengujian tampilan dilakukan untuk mengetahui bahwa data dari
mikrokontroller dapat dikirimkan pada cloud server dan ditampilkan melalui aplikasi
android. Tampilan aplikasi android untuk pemantauan data tide gauge terdiri dari data
suhu, curah hujan dan pasang surut berbentuk data real-time, tabel dan data grafik
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seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.2. Aplikasi android sebagai penampil data dari
instrument telah berjalan dengan baik dan dapat menampilkan data secara real-time.

Gambar 3.2 Tampilan Data Berbasis Aplikasi Android
4.

KESIMPULAN
1.

Perancangan sistem dapat bekerja dengan respon baik dalam
melakukan serangkaian pengujian dengan hasil :
a. Pengujian komparasi tipping bucket memiliki rata rata koreksi sebesar
0,1 %
b. Pengujian komparasi sensor suhu DS18B20 dengan termometer
ruangan standar memiliki nilai rata-rata koreksi sebesar -0.85oC
dari sepuluh data.
c. Sensor JSN-SR04T menghasilkan rerata kesalahan relatif sensor
0,55 %.
2. Instrumen telah berhasil dirancang dapat mengukur data pasang surut
menggunakan prinsip pantulan gelombang ultrasonik, suhu permukaan
laut dan curah hujan secara otomatis dan real-time.
3. Informasi data pengamatan parameter dapat ditampilkan aplikasi Sea
Monitoring secara online dan real-time sehingga masarakat dapat
mematau kondisi cuaca maritim sekitar dan dijadikan informasi serta
peringatan bencana maritim.
4. Informasi pengamatan dapat dilakukan update setiap 4 menit pada aplikasi
android
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Rancang Bangun Prototipe Alat Ukur Curah Hujan
Menggunakan Sensor Ultrasonik
Hairatunnisa1, Riki Setyono2, Fahmi Irfan3, Irma Dewita Sari4
Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika
Jl. Perhubungan I-Pondok Betung, Tanggerang Selatan 15221
Email : chahairatunnisa16@gmail.com

ABSTRAK - Curah hujan merupakan salah satu parameter yang diamati oleh Badan
Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Data curah hujan dimanfaatkan
untuk berbagai sektor seperti sektor pertanian, pembangunan, mitigasi bencana dan
sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu, pengamatan data curah hujan sangat penting
dan bermanfaat bagi masyrakat luas. Pada penelitian ini dirancang prototipe alat ukur
curah hujan dengan menggunakan sensor ultrasonik untuk mendeteksi tinggi air yang
tertampung pada wadah penampung, nilai ketinggian air kemudian dikonversi
kedalam satuan mm (satuan nilai curah hujan). Data hasil pengukuran dikirimkan
melalui sistem telemetri dengan menggunakan modul RF Transmitter- Receiver.
Diameter prototipe alat ukur yang dirancang ini adalah sebesar 11,6 cm dengan tinggi
70 cm. Berdasarkan pengujian yang dilakukan, data hasil pengukuran dari alat yang
dirancang dengan pengukuran menggunakan gelas ukur skala 0-25 mm mempunyai
selisih rata-rata sebesar 0,67 mm, dimana jarak maksimum transmisi data adalah 30
meter.
Kata kunci :curah hujan, sensor ultrasonik, telemetri

ABSTRACT - Rainfall is one of parameters observed by the Meteorology, Climatology
and Geophysics Agency (BMKG). Rainfall data is used for various sectors such as
agriculture, development, disaster mitigation and other sectors. Therefore, observing
rainfall data is very important and useful for the wider community. In this study, a
prototype of a rainfall gauge was designed by using an ultrasonic sensor to detect the
amount of water stored in the container, the value of the water level then converted into
units of mm (unit of rainfall). Measurement data is sent through a telemetry system using
the RF Transmitter-Receiver module. The diameter of this designed measuring
instrument prototype is 11.6 cm with height of 70 cm. Based on the tests carried out, the
measurement data from a tool designed with measurements using a measuring cup with
scale 0-25 mm has an average difference of 0.67 mm, where the maximum distance of
data transmission is 30 meters.
Keywords: rainfall, ultrasonic sensor, telemetry
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1.

PENDAHULUAN

Curah hujan merupakan salah satu parameter yang diamati oleh Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisika (BMKG). Data curah hujan dimanfaatkan untuk berbagai
sektor seperti sektor pertanian, pembangunan, mitigasi bencana dan sektor-sektor
lainnya. Oleh karena itu, pengamatan data curah hujan sangat penting dan bermanfaat
bagi masyarakat luas. Pengukuran curah hujan dilakukan di seluruh Indonesia lebih dari
100 titik. Namun pengukuran curah hujan masih terdapat pengukuran tunggal yang
dilakukan secara konvensional. Proses otomatisasi yang dilakukan oleh BMKG
tentunya memerlukan alat ukur yang sifatnya otomatis. Pengukuran curah hujan secara
otomatis memiliki kelebihan diantaranya pengiriman data yang cepat, realtime dan tidak
memerlukan sumber daya manusia untuk melakukan pengamatan, sehingga
pengumpulan data pun akan lebih efektif dan efisien.
Berbagai macam jenis sensor dapat digunakan untuk mengukur data curah hujan,
salah sensor yang dapat digunakan adalah sensor ultrasonik. Sensor ini dapat melakukan
perhitungan jarak sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui ketinggian air yang
tertampung pada suatu wadah. Perancangan prototipe alat ukur curah hujan
menggunakan sensor ultrasonik ini dilakukan untuk mengetahui hasil keluaran dari
sensor ultasonik dalam melakukan pengukuran data curah hujan kemudian
membandingkannya dengan alat ukur curah hujan lainnya. Alat ukur curah hujan
menggunakan sensor ultrasonik ini merupakan alat ukur curah hujan otomatis karena
pengamat tidak perlu mengukur hujan yang tertampung dengan menggunakan gelas
ukur. Data curah hujan akan ditampilkan secara real time ke LCD (Liquid Crystal
Display) dan dikirimkan menggunakan telemetri sehingga dapat memudahkan proses
pengamatan curah hujan.
2.

METODE

Perancangan sistem dilakukan dengan menggunakan komponen arduino sebagi
mikrokontroler, sensor ultrasonik HC-SR04 sebagai sensor, Real Time Clock (RTC)
untuk memberikan informasi waktu, micro SD card sebagi penyimpan data, buzzer
sebagai tanda peringatan, LCD sebagai media tampilan data, telemetri radio 433 mhz
sebagai media komunikasi sistem dan baterai 9V sebagai catu daya sistem.
Blok diagram berikut menggambarkan sistem secara keseluruhan dimana terdapat
dua bagian pada sistem yakni bagian transmitter dan receiver.
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(A)

(B)
Gambar 1. (a) Blok Diagram Bagian Transmitter (Tx), dan (b) Blok Diagram Bagian Receiver (Rx)

(A)

(B)
Gambar 2. (a) Layout Komponen Bagian Transmitter (Tx), dan (b) Layout Komponen Bagian
Receiver (Rx)

Flowchart atau diagram alir berikut menggambarkan tahapan atau alur kerja sistem,
diagram alir ini mempermudah dalam proses pemprograman pada mikrokontroler.
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Gambar 3. Diagram Alir Sistem

3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prototipe alat ukur curah hujan ini menggunakan sensor ultrasonik untuk
mendeteksi tinggi air yang tertampung pada wadah penampung, nilai ketinggian air
kemudian dikonversi kedalam satuan mm (satuan nilai curah hujan). Curah hujan
dihitung dengan satuan millimeter (mm), yaitu tinggi air yang tertampung pada area
seluas 1 mx1 m (1m2), jadi curah hujan 1 mm adalah jumlah air yang turun sebanyak 1
mm x 1 m x 1 m = 0,001 m3 = 1 liter. Diameter prototipe alat ukur yang dirancang ini
adalah sebesar 11, 6 cm dengan tinggi 70 cm.
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Gambar 4. Prototipe Alat Ukur Curah Hujan

Gambar 5. Pengujian Alat

Menurut hasil pengujian, jarak maksimum transmisi data adalah 30 m. Jangkauan
transmisi data kurang maksimal dikarenakan penggunaan antena hanya pada bagian
modul transmitter. Jarak ini dapat diperbesar dengan menambah antena pada modul
receiver. Pengujian dilakukan dengan menggunakan gelas ukur 0-25 mm dimana
menurut hasil perbandingan pembacaan alat dan pembacaan oleh gelas ukur terdapat
selisih rata-rata sebesar 0,67 mm.
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Tabel 1. Pengujian Jarak

Jarak (m)
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
10
20
30
40
50

Transmisi (ya/tidak)
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Ya
Tidak
Tidak

Pengujian dilakukan dengan menuangkan air yang telah diukur pada gelas ukur
skala 0-25 mm dengan volume tertentu pada alat yang dirancang. Berdasarkan
pengujian, data hasil pengukuran dari alat yang dirancang dengan pengukuran
menggunakan gelas ukur skala 0-25 mm mempunyai selisih rata-rata sebesar 0,67 mm.
Tabel 2. Data Hasil Pengujian Alat

Pengujian ke1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4.

Jumlah air pada gelas ukur
(mm)
20
25
30
35
40
45
50
60
70
80
90
100

Hasil pembacaan pada alat
(mm)
20
25
31
37
40
46
50
61
71
81
91
100

KESIMPULAN
 Pengujian dilakukan dengan menggunakan gelas ukur skala 0-25 mm, dimana
menurut hasil pengukuran pengukuran dari alat yang dirancang dengan
pengukuran menggunakan gelas ukur skala 0-25 mm mempunyai selisih ratarata sebesar 0,67 mm.
 Data hasil pengukuran dikirimkan dengan menggunakan modul RF
Transmitter-Receiver Pair, berdasarkan pengujian data dapat dikirimkan
dengan jarak maksimum sebesar 30 meter tanpa adanya halangan.
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Pembuatan Digital Terrain Model dan Pemetaan Arah
Aliran Sungai dengan Metode Hydro Enforcement
Menggunakan Point Cloud Data LiDAR
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ABSTRAK – LiDAR (Light Detection and Ranging) merupakan salah satu teknologi
penginderaan jauh sistem aktif. Data LiDAR memuat informasi ketinggian sehingga
memungkinkan untuk digunakan dalam pembuatan Digital Terrain Model (DTM).
Akuisisi data LiDAR di Indonesia menggunakan gelombang inframerah yang bersifat
lemah terhadap objek perairan sehingga visualisasi objek perairan tidak maksimal.
Karakteristik ini menyebabkan perlunya metode untuk memperbaiki kualitas DTM yang
dihasilkan dari data LiDAR untuk objek perairan. Salah satu metode yang dapat
digunakan adalah metode hydro enforcement yang memiliki prinsip bahwasanya air
mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, sehingga objek perairan pada
DTM akan lebih halus dan sesuai kenampakannya. Area kajian pada penelitian ini
terletak di Kabupaten Sumedang dengan kenampakan topografi berupa perbukitan dan
terdapat sungai besar di lembahnya. Wilayah dengan karakteristik seperti ini
membutuhkan visualisasi objek perairan yang baik. Pengolahan data LiDAR
menggunakan metode hydro enforcement dilakukan melalui pengubahan point cloud
kelas ground pada objek sungai menjadi kelas water. Hasil penelitian menunjukan
visualisasi objek perairan pada DTM dengan metode hydro enforcement memiliki
kenampakan yang lebih baik jika dibandingkan dengan pengolahan DTM tanpa
menggunakan metode tersebut. Selain itu, arah aliran sungai dapat teridentifikasi
berdasarkan adanya perbedaan ketinggian dan kedalaman pada sepanjang ruas sungai.
Informasi berupa arah aliran sungai ini kemudian dapat kembali diolah menjadi peta
arah aliran sungai. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, data yang dihasilkan dapat
divisualisasikan dengan jelas pada skala maksimum 1:1000. Secara lebih luas, data arah
aliran sungai dan DTM dapat digunakan untuk menghindari besarnya dampak bencana
hidrologi yang mungkin terjadi.
Kata kunci: LiDAR, Digital Terrain Model, hydro enforcement, arah aliran sungai

ABSTRACT – LiDAR (Light Detection and Ranging) is one of the active system remote
sensing technologies. LiDAR data contains altitude information which can be be
processed into Digital Terrain Models (DTM). The acquisition of LiDAR data in
Indonesia uses infrared electromagnetic waves which has low quality for identifying
water objects. Therefore, the visualization of aquatic objects in Lidar-based DTM is not
optimal hence, a method to improve the quality of DTM is needed. The hydro
enforcement is one of the method to improve the quality of Lidar-based DTM which
employs the principle that water flows from a high to low place. By using this method,
the water object on the DTM appeared smoother and represensted the actual conditions
of the river. This research was conducted in Sumedang Districts due to the topographic
characteristics with hills and large rivers in the valley which needs a good visualization
for water objects. Processing LiDAR data using hydro enforcement can be performed
by converting the point cloud ground class into a water class. The result showed that
the water objects on DTM constructed from hydro enforcement method had a better
visualization compared to DTM without using this method. Furthermore, the direction
of the river flow can be identified based on the differences in height and depth along the
river and can be re-processed into a river flow map. Using this calculation, the data
can be clearly visualized on a maximum scale of 1:1000. In general,, the river flow map
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and DTM data can be used to avoid the bigger impact of the hydrological disasters that
might occur.
Keywords: LiDAR, Digital Terrain Model, hydro enforcement, direction of river flow.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Penginderaan jauh merupakan ilmu dan keterampilan untuk memperoleh informasi
mengenai suatu objek melalui analisis data yang diperoleh dari alat yang merekam
gelombang elektromagnetik tanpa adanya kontak langsung dengan objek tersebut
(Lillesand dan Kiefer, 2004)1. Terdapat dua jenis penginderaan jauh yang dikenal, yaitu
penginderaan jauh sistem aktif dan penginderaan jauh sistem pasif (Gambar 1.).
Penginderaan jauh sistem aktif merupakan teknologi penginderaan jauh yang
menghasilkan energinya sendiri dalam keperluan perekaman suatu objek, sedangkan
penginderaan jauh sistem pasif tidak menghasilkan energinya sendiri dalam proses
perekaman suatu objek melainkan menggunakan energi matahari. Contoh dari
penginderaan jauh sistem aktif adalah Radar dan Lidar.

A
B
Gambar 1. Sistem Penginderaan Jauh. (a) Penginderaan Jauh Sistem Pasif, dan (b)
Penginderaan Jauh Sistem Pasif

LiDAR (Light Detection and Ranging) merupakan salah satu teknologi
penginderaan jauh sistem aktif yang memanfaatkan energi cahaya berupa sinar laser
dalam proses perekaman suatu objek. Sinar laser tersebut dapat menghasilkan informasi
posisi serta ketinggian objek yang ada di atas permukaan bumi. Sinar laser tersebut
dihasilkan oleh sensor LiDAR yang menembakannya menuju permukaan bumi
kemudian dipantulkan kembali oleh objek di permukaan bumi dan diterima oleh sensor
LiDAR. Waktu perjalanan yang ditempuh energi cahaya LiDAR dari sensor dan
kembali ke sensor tersebut dijadikan variabel untuk menghitung jarak antara objek
dengan sensor (Sari, 2016)2. Perbedaan pantulan pertama dan pantulan terakhir dapat
digunakan untuk deteksi ketinggian obyek dari permukaan tanah dengan teliti.
Perangkat LiDAR memiliki pengukur waktu yang berfungsi untuk mencatat waktu
ketika sinar laser dipancarkan dan diterima kembali oleh sensor sehingga dapat
menghasilkan informasi ketinggian pada setiap point cloud yang dihasilkan (Kandia,
2012)3.
Tidak seperti sistem LiDAR di luar negeri yang memanfaatkan sudah gelombang
biru dan hijau sehingga baik untuk perekaman pada tubuh air, di Indonesia kebanyakan
LiDAR bekerja menggunakan gelombang inframerah sebagai energi untuk berinteraksi
dengan objek. Gelombang inframerah ini bekerja pada panjang gelombang 0,7-1,5 µm.
Penggunaan gelombang inframerah ini mempunyai sifat yang kurang baik saat
memantul pada objek perairan atau tubuh air (Gambar 2.). Hal ini digambarkan dalam
kurva pantulan spektral yang menjelaskan bagaimana kondisi objek perairan saat
direkam pada gelombang inframerah. Kurva pantulan spektral merupakan grafik yang
menggambarkan karakteristik objek dalam menyerap maupun memantulkan gelombang
elektromagnetik. Pantulan spektral pada objek perairan mengalami penurunan dari
spektrum biru hingga inframerah dekat. Hal ini dikarenakan seluruh energi pada
spektrum ini diserap keseluruhan oleh air.
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Gambar 2. Kurva Pantulan Spektral
Nilai pantulan spektral yang terekam oleh sensor dipengaruhi oleh sifat air dan
kandungan material organik maupun anorganik yang terkandung didalamnya. Sehingga,
data-data ketinggian yang didapat dari perekaman objek perairan menggunakan LiDAR
merupakan informasi dari objek-objek selain air yang terdapat pada air itu sendiri. Salah
satu produk utama dari perekaman data LiDAR adalah DTM (Digital Terrain Model).
DTM adalah data digital dari permukaan bumi yang terdiri dari titik-titik ketinggian 2D
(Hirt, 2015)4. Pembuatan DTM dengan data LiDAR dilakukan berdasarkan Triangular
Irregular Network (TIN) (Axelsson 2000 dalam Rahmayudi 2016)5.
Perekaman data LiDAR menggunakan gelombang inframerah dapat berpengaruh
pada kualitas DTM yang dihasilkan. Hal tersebut dikarenakan point cloud yang berada
pada objek perairan termasuk masukan untuk membuat DTM. Padahal, point cloud yang
berada pada objek perairan bukan merupakan representasi dari dasar perairan maupun
tubuh air itu sendiri. Point cloud yang berada pada perairan bisa saja merupakan noise
maupun objek lain yang bukan air tetapi ikut terekam dan menghasilkan point cloud
pada tubuh air. Hasil DTM dari data LiDAR yang mengikutkan point cloud pada tubuh
air sebagai masukannya akan menghasilkan visualisasi DTM pada objek perairan yang
tidak rata. Kekurangan dari perekaman menggunakan LiDAR ini membutuhkan suatu
metode untuk mengatasi kekurangan yang dihasilkan. Salah satu metode yang dapat
digunakan untuk membuat visualisasi DTM lebih baik pada objek perairan adalah
metode hydro enforcement. Pembentukan DTM dengan menggunakan metode hydro
enforcement merupakan hal baru yang sekarang digunakan oleh Badan Informasi
Geospasial (BIG) dalam kerangka acuan kerja pembuatan peta rupa bumi (Putri, 2016)6.
Pengolahan data LiDAR menggunakan metode hydro enforcement ini dilakukan melalui
pengubahan point cloud kelas ground pada objek sungai menjadi kelas water.
Objek perairan seperti sungai membutuhkan data berupa titik ketinggian yang
digunakan untuk analisis arah aliran sungai. Pembuatan DTM pada wilayah sungai
dilakukan berdasarkan prinsip bahwasanya air akan selalu bergerak dari tempat tinggi
ke tempat rendah dikarenakan adanya gaya gravitasi bumi yang menyebabkan air
memiliki massa lebih berat daripada udara (Narulita, 2008)7. Air hanya akan berlaku
sebaliknya ketika ada gaya lain yang menyebabkannya bergerak dari bawah ke atas
seperti gaya kapilaritas, gaya tarik gravitasi bulan, gaya tekanan, dan lain sebagainya.
Sehingga, hasil dari pembuatan DTM sekaligus dapat menjadi informasi bagaimana
sungai mengalir berdasarkan nilai ketinggiannya.
Penggunaan gelombang inframerah dalam akusisi data lidar menyebabkan
permasalahan seperti 1.) Penggunaan gelombang inframerah pada LiDAR
menyebabkan hasil visualisasi DTM pada tubuh air kurang baik dan tidak
menggambarkan kondisi sebenarnya, 2.) Hasil dari pembuatan DTM memerlukan uji
kontrol kualitas untuk memastikan data yang dihasilkan sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan Badan Informasi Spasial (BIG), 3.) Adanya penafsiran ganda pada hasil
visualisasi DTM pada objek perairan, dan 4.) Adanya bencana hidrologi yang terjadi
akibat ketidaktersediaan data mengenai arah aliran sungai. Oleh karena itu, penelitian
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ini bertujuan membuat Digital Terrain Model (DTM) dan memetakan arah aliran sungai
dengan metode hydro enforcement menggunakan point cloud data LiDAR.
2. METODE
Penelitian dilakukan pada sebagian Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Wilayah
kajian berada pada 6059’35’’ S – 6059’37’’ E dan 6057’57’’ S – 6059’35’’ E. Data
LiDAR yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah hasil pekerjaan akuisisi
data LiDAR dan foto udara PT Waindo Specterra Indonesia. Lokasi akusisi data tersebut
berada di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Luas area lokasi kajian adalah
sebesar 6.425 km2. Lokasi kajian memiliki topografi perbukitan dengan terdapat sungai
besar yaitu Sungai Kali Cimanuk pada lembahnya seperti terlihat pada gambar 3.

Gambar 3. Peta Wilayah Kajian Penelitian di Sebagian Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
Software yang digunakan dalam penelitian diantaranya Bentley Micro Station dan
Global Mapper sebagai perangkat lunak pengolah data.Data yang digunakan adalah
Point Cloud Data Las Raw, Trajectory Raw, dan Mosaik Foto Udara wilayah kajian.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan melibatkan perhitungan angkaangka yaitu perhitungan nilai strip adjustment dan penentuan skala peta optimum yang
dapat dibuat melalui hubungan antara point density, dan point spacing. Metode yang
digunakan untuk membuat visualisasi DTM pada objek perairan menjadi lebih baik
adalah metode hydro enforcement. Metode hydro enforcement merupakan metode yang
digunakan untuk memodifikasi nilai elevasi atau ketinggian objek perairan dari data
LiDAR berupa data point clouds Point clouds merupakan kumpulan koordinat geometri
secara tiga dimensi yang memiliki koordinat X,Y dan Z. Tahapan kerja yang dilakukan
dalam penelitian digambarkan pada diagram berikut ini (Gambar 4.).
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Gambar 4.. Diagram Alir Langkah Kerja Penelitian
2.1. Tahapan Penelitian
Perhitungan Nilai Strip Adjusment
Nilai strip adjustment dihitung berdasarkan jarak (Z) anatara las raw data
LiDAR dengan trajectory raw yang memuat informasi IMU (Inertial Measurement
Unit). IMU sendiri merupakan integrasi dengan Global Positioning System (GPS) yang
ada pada alat perekaman LiDAR (Liu, dkk, 2017)9. Berdasarkan peraturan Badan
Informasi Geospasial (BIG) nilai strip adjustment maksimal yang dibolehkan adalah
0,1.
Perhitungan Skala Optimal
Skala optimal dapat dicari dengan menghitung nilai point density dan point
spacing yang kemudian disesuaikan dengan tabel hubungan antara point density, point
spacing, interval kontur, dan skala peta yang dikeluarkan oleh BIG (Tabel 1.).
Tabel 1. Tabel Hubungan Point Density, Point Spacing, Interval Kontur, dan Skala Peta.
Point Density
Point Spacing
Interval
Skala Peta
(poin/m2)
(m)
Kontur
8
0.354
7
0.377
6
0.408
5
0.447
4
0.5
0.150
1:400
3
0.577
0.170
1:500
2
0.707
0.2155
1:750
1
1
0.3048
1:1000
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0.25
0.11
0.06
0.04

2
3
4
5

0.6096
0.9144
1.2190
1.5240

1:2000
1:3000
1:4000
1:5000

Sumber: Badan Informasi Geospasial, 20168.

Pembuatan Block Data LiDAR Wilayah Kajian
Pembuatan block data LiDAR pada area kajian dimaksudkan untuk
mempermudah dalam pengolahan data LiDAR. Ukuran block yang dibuat adalah 1000
x 1000 meter. Data point cloud LiDAR tersebut dipotong sesuai dengan AOI (Area of
interest) yang merupakan batas dari wilayah kajian yang ditentukan.
Penghilangan Point Cloud Overlap
Las raw data LiDAR yang meruapakan data point cloud pada setiap jalur
terbang sewaktu perekaman data LiDAR menghasilkan point cloud yang saling
overlap. Artinya terdapat point cloud yang sebenarnya merupakan point cloud yang
sama sehingga harus dihilangkan salah satunya atau dimasukan ke dalam kelas overlap.
Klasifikasi Otomatis Data LiDAR
Klasifikasi otomatis dimaksudkan untuk mengkelaskan point cloud ground
yang digunakan sebagai input dalam pembuatan DTM. Klasifikasi otomatis
menggunakan parameter-parameter tertentu yang menjadi dasar untuk perangkat lunak
dalam mengkelaskan point cloud yang termasuk ground atau bukan. Parameterparameter tersebut adalah maximal building size, terrain angle, dan iteration angle.
Parameter tersebut ditentukan nilai yang paling sesuai agar dapat mengkelaskan point
cloud ground dengan baik. Klasifikasi otomatis ini menggunakan Run Macro agar dapat
digunakan secara langsung pada seluruh block wilayah kajian.
Klasifikasi Manual Data LiDAR
Klasifikasi manual merupakan lanjutan dari klasifikasi otomatis yang telah
dikerjakan sebelumnya. Klasifikasi manual dimaksudkan untuk melihat dan
memperbaiki tampilan surface dari point cloud kelas ground hasil klasifikasi otomatis.
Cara yang digunakan untuk melakukan klasifikasi manual adalah dengan
membandingkan hasil surface ground setiap block dengan data foto udara yang ada. hal
tersebut dilakukan supaya dapat melihat ketidaksesuaian yang ada pada kelas ground
hasil klasifikasi otomatis, sehingga dapat diperbaiki secara manual.
Pembuatan DTM Tanpa Metode Hydro Enforcement
Pembuatan DTM tanpa menggunakan metode hydro enforcement dimaksudkan
sebagai pembanding visualisasi dengan pembuatan DTM menggunakan metode hydro
enforcement. Pembuatan DTM menggunakan metode hydro enforcement melibatkan
seluruh point cloud kelas ground yang ada pada wilayah kajian, artinya point cloud
ground yang ada pada tubuh air juga turut digunakan sebagai input. Hasil dari
pembuatan DTM tanpa menggunakan metode hydro enforcement digunakan juga
sebagai masukan untuk pembuatan kontur dari hasil DTM. Pembuatan kontur tersebut
dimaksudkan untuk membuat garis tengah sungai yang memiliki ketinggian, sehingga
dapat digunakan untuk menentukan breakline pada sungai.
Pembuatan DTM dengan Metode Hydro Enforcement
Pembuatan DTM dengan menggunakan metode hydro enforcement tidak
mengikutsertakan point cloud kelas ground yang ada pada tubuh air. Artinya point cloud
kelas ground yang terdapat pada tubuh air dihilangkan terlebih dahulu sebelum
dilakukan proses pembuatan DTM. Untuk mendapatkan ketinggian tubuh air yang
sesuai dengan daerah di sekitarnya maka diperlukan breakline yang turut digunakan
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sebagai input dalam proses pembuatan DTM dengan metode ini. Pembuatan DTM
dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat menghasilkan DTM dengan
visualisasi yang lebih baik pada objek perairan.
Perbandingan DTM Kedua Metode
Perbandingan DTM kedua metode dilakukan dengan menggunakan
perbandingan secara visual. Perbandingan visual dilakukan dengan menggunakan dua
cara, yaitu dengan melihat secara keseluruhan kenampakan tubuh air pada DTM dengan
dan tanpa menggunakan hydro enforcement serta membuat profil melintang pada
beberapa bagian tubuh air, sehingga dapat dibandingkan kondisinya apabila dilihat
secara melintang. Perbandingan secara visual kedua metode tersebut kemudian
dianalisis untuk melihat perbedaan yang ada pada kenampakan tubuh air dengan DTM
tanpa metode hydro enforcement dan DTM dengan metode hydro enforcement.
Kontrol Kualitas DTM Metode Hydro Enforcement
DTM yang telah dibuat dengan menggunakan metode hydro enforcement
kemudian dilakukan uji kontrol kualitas sesuai dengan ketetapan yang diberikan oleh
BIG. Tabel uji kontrol kualitas yang dimaksud diuraikan dalam tabel 2 berikut ini.
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tabel 2. Parameter Uji Kontrol Kualitas DTM Metode Hydro Enforcement
Parameter Uji Kontrol Kualitas
Tidak ada mass point di dalam perairan
Bentukan sesuai dengan breakline dan perairan
Kehalusan DTM konsisten dan tidak membentuk undakan
Tidak ada ketinggian dibawah 0 meter kecuali depresi atau cekungan
Cekungan (depressions) dan terasering dengan perbedaan tinggi lebih dari 1
meter terbentuk
Tidak ada nilai ketinggian yang ekstrim (spikes)
Tubuh air mempunyai ketinggian yang sama
DTM di sepanjang arah aliran air (sungai, alur) mengalir secara smooth.
Profil melintang DTM halus dan logis
Kesesuaian dengan NLP (Nomor Lembar Peta) yang bersebelahan.
Sumber: Badan Informasi Geospasial, 20168.

Interpretasi Visual Arah Aliran Sungai Wilayah Kajian
Pada foto udara yang memiliki cakupan wilayah sempit, kenampakan sungai
tidak dapat diketahui arah alirannya. Hal tersebut dikarenakan tidak terlihat atau
teridentifikasi posisi dari hulu dan hilir sungai tersebut. Pembuatan DTM dengan
menggunakan metode hydro enforcement ini sesuai digunakan untuk mengetahui arah
aliran sungai pada luasan yang sempit, artinya tidak diketahui hulu dan hilir sungai
tersebut. Prinsip yang digunakan untuk mengetahui arah aliran sungai pada hasil DTM
yang telah dibuat adalah dimana air mengalir dari tempat tinggi menuju ke tempat yang
rendah. Hal tersebut menjadi acuan dalam melakukan interpretasi visual arah aliran
sungai menggunakan data DTM hasil metode hydro enforcement. Hasil dari interpretasi
visual tersebut kemudian dilakukan digitasi untuk menentukan arah aliran sungai dan
menghasilkan peta arah aliran sungai.
Pembuatan Peta Arah Aliran Sungai
Pembuatan peta arah aliran sungai menggunakan masukan dari hasil interpretasi
visual sebelumnya. Pembuatan peta ini dimaksudkan untuk membuat simbol yang
sesuai dalam merepresentasikan arah aliran suatu sungai. Hal tersebut dimaksudkan
supaya pembaca peta dapat memahami maksud dan tujuan peta arah aliran sungai ini
dibuat.
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perhitungan Nilai Strip Adjusment
Perhitungan nilai strip adjustment menggunakan tool terra match yang ada pada
perangkat terrasolid. Pada lokasi kajian terdapat 7 jalur terbang yang akan diuji
keakuratan data point cloud yang ada di dalamnya. Nilai strip adjustment ini didapatkan
dengan perbandingan antara posisi setiap point cloud dengan garis trajectory yang
terekam pada akuisis data LiDAR. Berdasarkan peraturan BIG, nilai strip adjustment
maksimum adalah 0,1 meter. Artinya apabila hasil perhitungan strip adjustment
melebihi 0,1 meter maka data LiDAR tersebut memiliki kualitas yang tidak baik.
Hasil dari perhitungan nilai strip adjustment menggunakan terra match
menunjukan bahwasanya setiap jalur terbang memiliki nilai stirp adjustment dibawah
0,1 meter (Tabel 3). Sedangkan apabila nilai strip adjustment setiap jalur terbang
tersebut dirata-rata maka akan menghasilkan nilai sebesar 0.0001625. Berdasarkan nilai
tersebut, maka dapat disimpulkan data LiDAR yang akan dipakai merupakan data
LiDAR yang memiliki kualitas yang baik.
Tabel 3. Hasil Perhitungan Nilai Strip Adjustment
Flightline Points Magnitude
Dz
0
107600
0.0782
0.0025
1
10729
0.0876
0.001
3
94493
0.1063
0.0158
4
462140
0.084
-0.003
5
582337
0.0817
-0.008
6
627958
0.0716
0.02
2
116667
0.0642
0.0009
7
0.0718
0.0279
Perhitungan Skala Optimal
Hasil dari perhitungan rata-rata nilai point density dan point spacing seluruh
data point cloud LiDAR adalah 1,125 dan 0,94375. Berdasarkan hasil tersebut, maka
nilai kontur interval yang setara digambarkan pada peta skala 1:1.000 adalah 0,3048.
Adanya nilai skala optimum ini dimaksudkan untuk memberi informasi bahwa data
yang dihasilkan oleh point cloud LiDAR akan memiliki visualisasi paling baik jika
digambarkan 300288pada peta dengan 1:1.000.
Tabel 4. Hasil Perhitungan Skala Optimal
Nomor
Block

Point
Density

Point
Spacing

1

1.02

0.99

2

1.11

0.95

3

1.13

0.94

4

1.05

0.97

5

1.11

0.95

6

1.28

0.89

7

1.23

0.9

8

1.07

0.96

Rata2

1.125

0.94375
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Pembuatan Block Data LiDAR Wilayah Kajian
Pembuatan block data LiDAR dimaksudkan untuk mempermudah dalam
pemrosesan data LiDAR selanjutnya. Setiap block data LiDAR memiliki luasan sebesar
1000 m x 1000 m, yang artinya keseluruhan data LiDAR pada las raw LiDAR terbagi
menjadi beberapa block dengan ukuran 1000 m x 1000 m. Pada area kajian ini, terbagi
menjadi 8 block, dengan 4 block penuh point cloud dan 4 block sisanya hanya sebagian
saja.

Gambar 5. Block Data LiDAR Wilayah Kajian
Penghilangan Point Cloud Overlap
Data LiDAR yang semula berupa data LiDAR setiap jalur terbang akan
menghasilkan point cloud yang saling overlap pada setiap pertemuan jalur terbang.
Point cloud yang overlap tersebut harus dihilanhkan karena akan mempengaruhi hasil
dari pengolahan point cloud LiDAR selanjutnya. Penghilangan point cloud ini
dilakukan dengan cara membuat macro cut overlap sehingga point cloud yang overlap
dapat dihilangkan salah satunya. Berdasrkan hasil cut overlap tersebut, pada setiap
block terdapat point cloud yang saling overlap, sehingga diperlukan penghilangan salah
satu point cloud yang overlap untuk menghasilkan data LiDAR yang baik.

Gambar 6. Penghilangan Point Cloud Overlap

Klasifikasi Otomatis Data LiDAR
Klasifikasi otomatis dimaksudkan untuk mengkelaskan point cloud LiDAR
menjadi kelas ground sesuai dengan parameter-parameter yang telah ditentukan.
Klasifikasi otomatis ini menggunakan perangkat lunak Bentley Microstation V8i yang
diintegrasikan dengan TerraSolid. Proses klasifikasi otomatis ini menggunakan macro
dengan memasukan fungsi klasifikasi ground dengan parameter yang telah diubah.
Parameter tersebut ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi topografi wilayah
kajian. Hal tersebut dimaksudkan supaya klasifikasi yang dihasilkan akan lebih akurat
dalam mengkelaskan point cloud ground.
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Tabel 5. Nilai Parameter untuk Klasifikasi Ground
No. Parameter
Nilai
1
Maximal
Building 60 meter
Size
2
Terrain angle
88o
3
Iteration angle
6o
Nilai maximal building size sebesar 60 meter dipilih mengikuti kondisi topografi
lokasi kajian yang memiliki topografi perbukitan. Hal tersebut dimaksudkan karena
nilai 60 meter menunjukan jarak 60 meter antar dua buah titik permukaan tanah, artinya
setiap jarak sebesar parameter ini, minimal terdapat satu buah point cloud ground. Nilai
terrain angle sebesar 88o menunjukan bahwasanya suatu bidang memiliki nilai
kemiringan lereng maksimum 88o sehingga dimasukkan ke dalam point cloud tanah.
Sedangkan iteration angle sebesar 6o menunjukan perubahan sudut kemiringan
maksimum antara dua iterasi selama analisis permukaan tanah. Berdasarkan parameter
yang telah ditentukan, menunjukkan hasil klasifikasi ground yang sudah baik.
Dibuktikan dengan minimnya kesalahan berupa point cloud miss classification yang
seharusnya terkelaskan menjadi ground. Sehingga, secara keseluruhan hasil klasifikasi
ground dengan metode otomatis cukup representatif dalam menggambarkan kondisi
permukaan bumi pada wilayah kajian.

Gambar 7. Hasil DTM Klasifikasi Otomatis.
Klasifikasi Manual Data LiDAR
Bertujuan untuk memeriksa hasil data yang diperoleh dari klasifikasi otomatis yang
dilakukan. Hasil klasifikasi ground melalui cara otomatis menunjukkan terdapat
beberapa luasan yang miss-classified. Beberapa luasan yang tidak terkelaskan ini
kemudian diklasifikasi ulang dengan cara manual. Proses klasifikasi manual
memerlukan mosaik foto udara sebagai data acuan yang digunakan untuk melihat
kenampakan sesungguhnya yang ada di wilayah kajian tersebut. Data miss-classified
yang dihasilkan dari proses klasifikasi otomatis kemudian di re-klasifikasi ulang secara
manual sesuai dengan objek yang nampak pada mosaik foto udara. Dikarenakan hasil
klasifikasi otomatis sudah representatif, maka hanya sedikit data yang memerlukan
proses klasifikasi manual.

Gambar 8. Hasil DTM Klasifikasi Manual.
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Perbandingan DTM Sebelum dan Sesudah Metode Hydro Enforcement
Hasil DTM tanpa menggunakan metode hydro enforcement menunjukkan
visualisai objek perairan yang nampak kasar dan tidak menggambarkan ketinggian yang
sebenarnya melainkan terpengaruh dengan adanya kandungan material lain pada air.
Kondisi ini dijelaskan dalam grafik dimana objek perairan memiliki ketinggian yang
sangat bervariasi pada satu segmen sungai yang seharusnya memiliki ketinggian yang
sama.

A

B

Gambar 9. (a) Hasil DTM pada aliran sungai tanpa Hydro enforcement. (b) Grafik CrossSection Elevasi Sungai tanpa menggunakan metode Hydro enforcement

Kenampakan berbeda ditunjukkan pada hasil DTM menggunakan metode hydro
enforcement yang menggambarkan hasil objek perairan nampak halus dan
memvisualisasikan ketinggian yang sebenarnya. Kondisi ini dijelaskan dalam grafik
cross-section dimana objek perairan memiliki ketinggian yang sama untuk setiap
segmen sungai yang memiliki rata-rata ketinggian yang sama. Hasil DTM dengan
metode hydro enforcement ini lebih logis dikarenakan pada DTM tanpa menggunakan
hydro enforcement ketinggian air sangat bervariasi.

A

B

Gambar 10. (a) Hasil DTM pada aliran sungai menggunakan metode Hydro enforcement.
(b) Grafik Cross-Section Elevasi Sungai menggunakan metode Hydro enforcement.
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Kontrol Kualitas DTM Metode Hydro Enforcement
Tabel 6. Penilaian Uji Kontrol Kualitas DTM
No.
Parameter Uji Akurasi
Sesuai
Tidak
Tidak
Sesuai
Ada
1.
Tidak ada mass point di dalam perairan
√
2.
Bentukan sesuai dengan breakline dan
√
perairan
3.
Kehalusan DTM konsisten dan tidak
√
membentuk undakan
4.
Tidak ada ketinggian dibawah 0 meter
√
kecuali depresi atau cekungan
5.
Cekungan (depressions) dan terasering
dengan perbedaan tinggi lebih dari 1
√
meter terbentuk
6.
Tidak ada nilai ketinggian yang ekstrim
√
(spikes)
7.
Tubuh air mempunyai ketinggian yang
√
sama
8.
DTM di sepanjang arah aliran air
√
(sungai, alur) mengalir secara smooth.
9.
Profil melintang DTM halus dan logis √
10. Kesesuaian dengan NLP (Nomor
√
Lembar Peta) yang bersebelahan.
Berdasarkan uji kualitas kontrol DTM yang dilakukan, terdapat 7 parameter
yang sesuai, 1 tidak sesuai, dan 2 tidak ada di wilayah kajian. Maka dapat disimpulkan
bahwa data DTM yang hasil metode hydro enforcement memiliki kualitas yang baik.
Interpretasi Visual Arah Aliran Sungai Wilayah Kajian
Proses interpretasi visual dilakukan dengan melihat perbedaan ketinggian
sepanjang sungai di area kajian. Informasi mengenai posisi ketinggian sungai dapat
dilihat pada legenda DTM yang telah dibuat. Berdasarkan hasil interpretasi visual,
posisi ketinggian sungai berada di wilayah bagian selatan dan paling rendah berada di
wilayah bagian utara. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa sungai mengalir dari
arah selatan ke utara.
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Pembuatan Peta Arah Aliran Sungai

Gambar 11. Peta Arah Aliran Sungai Kali Cimanuk.
Pembuatan peta arah aliran sungai dimaksudkan untuk membuat simbolisasi yang
sesuai dalam merepresentasikan arah aliran sungai yang telah ditentukan. Simbol yang
dibuat memiliki dimensi garis dengan warna biru yang menunjukan objek sungai. Peta
ini merepresentasikan data berdimensi garis, bersifat kualitatif, dengan tingkatan
nominal yang digambarkan dengan simbol berbentuk garis piktorial dengan variabel
visual arah. Simbol peta digambarkan dengan anak panah di sepanjang garis sungai
yang menunjukan arah aliran sungai tersebut. Pembuatan simbol peta dengan anak
panah dibuat dengan tujuan mempermudah dalam pembacaan arah aliran sungai pada
lokasi kajian. Berdasarkan peta yang telah dibuat, sungai Kali Cimanuk mengalir dari
arah selatan ke utara.
Analisis Hidrologi berdasarkan Peta Arah Aliran Sungai
Ketersediaan data Peta Arah Aliran Sungai dapat digunakan sebagai acuan
dalam membuat kerangka penyelesaian masalah hidrologi di wilayah kajian. Sungai
Kali Cimanuk dikenal dengan jumlah sedimentasi limbah hasil kegiatan domestik
warganya dan banjir yang kerap terjadi jika hujan lebat datang. Peta Arah Aliran Sungai
ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam pengelolaan sumber daya air sungai Kali
Cimanuk, arah mengalirnya aliran sungai menjadi pertimbangan paling utama dalam
zonasi wilayah sungai. Bagian hulu sungai yang pada wilayah kajian berada di bagian
selatan sebaiknya lebih diperhatikan dalam pengelolaanya karena merupakan kawasan
konservasi sehingga sebisa mungkin campur tangan pekerjaan manusia diminimalisasi.
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Sedangkan bagian hilir yang berada di sebelah utara yang juga merupakan kawasan
budidaya memerlukan pengawasan aktivitas masyarakatnya yang diperketat utamanya
bagi mereka yang tinggal di sekitar sungai. Selain sebagai acuan zonasi kawasan
konservasi dan budidaya, peta ini juga dapat digunakan untuk memperkirakan lokasi
ideal pembuatan irigasi bertipe bendungan. Dengan adanya informasi arah aliran sungai
ini, maka bendungan dapat dibangun pada wilayah dengan kondisi air yang melimpah.
Lokasi yang tepat ini akan memaksimalkan nilai fungsi air, karena saat musim
penghujan tidak terbuang sia-sia sebagai banjir dan saat kemarau kebutuhan air tetap
terjaga. Permasalahan sedimentasi dapat terbantu dengan adanya zonasi wilayah sungai.
Lebih jauh lagi, pengelolaan wilayah sungai sesuai zonanya ini akan memudahkan
pengaturan irigasi yang terbangun (Kalo, 2016)10.
4.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal
diantaranya:
1. Klasifikasi otomatis menggunakan parameter yang telah ditentukan,
menghasilkan point cloud ground yang representatif artinya dapat mewakili
kondisi permukaan bumi walaupun masih terdapat beberapa luasan point cloud
miss classified.
2. Pembuatan DTM dengan menggunakan metode hydro enforcement
menghasilkan hasil visualisasi yang lebih baik dibandingkan tanpa
menggunakan metode ini dibuktikan dengan hasil grafik cross-section yang
menunjukkan ketinggian yang sama pada satu segmen sungai.
3. Uji kontrol kualitas DTM mengacu pada kerangka acuan kerja Badan
Informasi Geospasial dengan hasil berupa 7 parameter yang sesuai, 1 tidak
sesuai, dan 2 tidak ada di wilayah kajian. Hasil uji kontrol kualitas DTM yang
telah dilakukan menggambarkan bahwa DTM yang telah dibuat berkualitas
baik.
4. Berdasarkan hasil DTM menggunakan hydro enforcement dilanjutkan dengan
interpretasi visual yang dilakukan, sungai Kali Cimanuk mengalir dari arah
selatan ke utara.
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Satuan Kemampuan Lahan Morfologi untuk
Pengembangan Wilayah Perkotaan di Kabupaten Kaur,
Provinsi Bengkulu
Adenan Yandra Nofrizal
GIS Enginer, Webgis Indonesia
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ABSTRAK- Hasil survey Badan Statistik Indonesia pada tahun 2015 menjelaskan
penduduk Indonesia 53 persen tinggal di wilayah perkotaan dan akan terus meningkat
menjadi 66 persen pada tahun 2035. Mengantisipasi keadaan tersebut maka diperlukan
wilayah yang akan dijadikan lahan perkotaan dengan menganalisa kemampuan lahan
untuk perkotaan tersebut. Salah satu kemampuan lahan yang harus dipertimbangkan
yaitu satuan kemampuan lahan morfologi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
satuan kemampuan lahan yang ada di Kabupaten Kaur dan luas dari satuan kemampuan
lahan dengan analisis satuan kemampuan lahan morfologi. Penelitian ini dilakukan di
Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah analisis dengan mengintegrasikan Teknologi Penginderaan Jauh dan Sistem
Informasi Geografi, Serta menggunakan algoritma SKL Morfologi. Dari hasil penelitian
maka dapat diketahui bahwa satuan kemampuan lahan morfologi yang terluas di
Kabupaten Kaur adalah satuan kemampuan lahan dari morfologi rendah dengan luas
685 km2 atau 26,23% . Dan satuan kemampuan lahan morfologi yang terkecil adalah
satuan kemampuan lahan dari morfologi tinggi dengan luas 82 km2 atau sekitar 3,14%
Kata kunci: Satuan Kemampuan Lahan, Morfologi, SIG

ABSTRACT – Result of Indonesian Central Bureau of Statistic survey in 2015
explained that Indonesia population of 53 percent lived in urban areas and would
continue to increase to 66 percent in 2035. Anticipating this situation, it was necessary
to prepare the area to used as urban land by analyzing the urban land capability. One
of the capabilities of the land that must be considered is the morphological land
capability unit. This study aims to analyze the land capability units in Kaur Regency
and large of Land Capability Units with an analysis of morphological land capability
units. This research conducted in Kaur Regency, Bengkulu Province. The method used
in this study is the analysis of Integrating Remote Sensing Technology and Geographic
Information System, and using the SKL argorithm. From the results of the study it can
be seen that widets unit of morphological land capability in Kaur Regency is a unit of
land capability of low morphology with an area 685 km2 or 26,23%. And the smallest
unit of morphological land capability of high morphology with an area of 82 km2 or
3,14%
Keywords: Land Capability Unit, Morphological, GIS
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1.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan di dunia yang terdiri dari 34
provinsi, 416 kabupaten, 98 kotamadya. Menurut Badan Pusat Statistik pada survey
tahun 2015 menjelaskan penduduk Indonesia 53 persen tinggal diwilayah perkotaan dan
akan terus meningkat menjadi 66 persen pada tahun 2035 (BPS, 2015). Dengan
meningkatnya jumlah penduduk yang ada di perkotaan tentu akan menciptakan masalah
tersendiri bagi wilayah perkotaan jika tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan para
penduduk perkotaan (Adenan, 2018). Untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satu
cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun wilayah baru sebagai pusat
permukiman atau perkotaan yang strategis sebagai wilayah bermukim. Banyak faktor
yang harus dipertimbangkan dan diperhitungkan untuk menciptakan wilayah perkotaan
baru sebagai tempat bermukim serta untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Dari
berbagai faktor tersebut, salah satu faktor nya adalah satuan kemampuan lahan untuk
perkotaan. Analisis satuan kemampuan lahan memiliki sasaran yaitu 1) mendapatkan
klasifikasi kemampuan lahan untuk dikembangkan sesuai fungsi kawasan, 2)
memperoleh gambaran potensi dan kendala masing-masing kelas kemampuan lahan,
dan 3) sebagai dasar penentuan: arahan-arahan kesesuaian lahan pada tahap analisis
berikutnya dan rekomendasi. Satuan kemampuan lahan terbagi menjadi beberapa jenis
satuan, diantaranya satuan kemampuan lahan morfologi, satuan kemampuan lahan
kemudahan dikerjakan, satuan kemampuan lahan kemudahan dikerjakan, satuan
kemampuan lahan kestabilan lereng, satuan kemampuan lahan kestabilan pondasi,
satuan kemampuan lahan ketersedian air, satuan kemampuan lahan erosi, satuan
kemampuan lahan drainase dan satuan kemampuan lahan pembuangan limbah. Pada
penelitian ini penulis akan menganalisis satuan kemampuan lahan morfologi yang ada
di Kabupaten Kaur. Hal ini dikarenakan morfologi adalah salah satu faktor penting yang
harus diperhatikan untuk pemilihan lokasi pengembangan tempat tinggal perkotaan.
Kabupaten Kaur merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bengkulu.
Kabupaten ini berada di bagian selatan Provinsi Bengkulu yang berbatasan langsung
dengan Provinsi Lampung, Sektor pariwisata berupa wisata pantai dan sektor perikanan
merupakan aktivitas utama sumber perekonomian masyarakat Kabupaten Kaur
sehingga sebagian pusat perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk yang signifikan tentu
akan menimbulkan wilayah permukiman-permukiman baru yang memicu terjadinya
pusat-pusat aktivitas baru serta mampu menarik terjadinya sub-sub kota baru. Dengan
demikian perlu diperhatikan wilayah yang akan dijadikan untuk pusat pengembangan
perkotaan tersebut, terutama aspek morfologis nya agar dapat dimanfaatkan secara
maksimal, hal ini dapat dianalisis dengan satuan kemampuan lahan morfologi (Gisilabe,
2017). Perkembangan teknologi spasial dapat dimanfaatkan dalam menganalisis
morfologi yang ada dipermukaan bumi. Salah satu teknologi yang berkembang pada era
saat ini adalah Sistem Informasi Geografi (SIG), banyak bidang yang dapat dijadikan
obyek peng aplikasian teknologi SIG salah satunya adalah bidang perkotaan, karena
lebih efisien dan memiliki waktu singkat dan hasil yang akurat. Selain dengan
menggunakan teknologi SIG, teknologi penginderaan jauh juga sudah berkembang di
Indonesia untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan spasial (Adenan, 2018).
Penginderaan jauh dan Sistem informasi geografis seringkali di integrasikan untuk
menyelesaikan suatu permasalahan sebagai sebuah metode. Pada penelitian ini penulis
juga mengintegrasikan kedua teknologi ini menganalisis satuan kemampuan lahan
morfologi yang ada di Kabupaten Kaur.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui satuan kemampuan lahan morfologi yang
ada di Kabupaten Kaur dengan menggunakan data spasial hasil perekaman citra satelit
penginderaan jauh dan foto udara berupa hasil Digital Elevation Model, Selanjutnya
penelitian ini juga bertujuan ini mengetahui luas setiap satuan kemampuan lahan
morfologi yang di Kabupaten Kaur pada setiap kecamatan yang ada.Dengan demikian
maka akan dapat diketahui wilayah yang sesuai untuk dijadikan wilayah pengembangan
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perkotaan sesuai dengan satuan kemampuan lahan morfologi yang telah dianalisis
menggunakan data penginderaan jauh dan sistem informasi geografis.
2.

METODE

Penelitian ini mengintegrasikan teknologi Sistem Informasi Geografis dan
Penginderaan Jauh. Menggunakan data spasial yang berupa data sekunder. Data
sekunder tersebut didapatkan dari dinas instansi yang terkait seperti badan Informasi
Geospasial, Dinas Permukiman Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur dan hasil
perekaman citra satelit yang telah disediakan untuk publik.
2.1 Data dan Sumber Data
Data dan sumber data dalam penelitian ini dapat dijelaskan melalui tabel 1.

Data

Tabel 1.Data dan sumber data
Jenis Data
Sumber Data

Peta
Administrasi
Citra SRTM

Sekunder

Data jumlah
Penduduk

Sekunder

Sekunder

Dinas PUPR
Kabupaten Kaur
Demnas BIG
Badan Pusat
Statistik

2.2 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu yang berada pada
103°4'8,76" – 103°46'50,12" Bujur Timur dan 4°15'8,21" – 4°55'27,77" Lintang Selatan.
Kabupaten Kaur memiliki 15 Kecamatan yaitu; Kecamatan Kaur Selatan, Kaur Tengah,
Kaur Utara, Kelam Tengah, Kinal, Lungkang Kule, Luas, Maje, Muara Sahung, Nasal,
Padang Guci Hilir, Padang Guci Hulu, Semidang Gumay, Tanjung Kemuning, dan
Kecamatan Tetap. Batas administrasi Kabupaten Kaur dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Lokasi Penelitian
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2.3 Analisis Data
Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknologi Sistem
Informasi Geografis dan Penginderaan Jauh yang dibagi menjadi beberapa tahapan yait;
2.3.1 Mosaic dan Transformasi Citra
Mosaic citra digital berupa citra demnas dilakukan dengan tujuan untuk menyatukan
atau menampalkan dua scene citra SRTM yang sama dan berdekatan untuk kepentingan
pemanfaatan citra yang luas (Diva, 2018). Hal ini dilakukan karena satu scene citra
SRTM yaitu citra Demnas tidak mencakup wilayah yang luas untuk keperluan
penelitian
Sedangkan Transformasi citra dilakukan bertujuan untuk menjadikan setiap scene
citra tersebut menjadi memiliki proyeksi dan sistem referensi yang sama agar dapat
digabung atau ditampalkan.
Kedua proses ini dilakukan dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis
dan Penginderaan Jauh (Adenan, 2018).
2.3.1 Analisis Kemiringan Lereng
Analisis kemiringan lereng dilakukan dengan menggunakan methode tools slope
pada 3D Analyst tools dalam software berbasis Sistem Informasi Geografis. Analisis
Kemiringan Lereng dilakukan karena merupakan salah satu indikator dalam algoritma
satuan kemampuan lahan morfologi. Kemiringan lereng dibagi menjadi beberapa kelas
yaitu
 0-2%


2-15%



15-25%



25-40%



>40%

2.3.2 Analisis Morfologi
Analisis morfologi dilakukan dengan menggunakan data analisis kemiringan lereng
yang telah dilakukan pada daerah yang sama dan dibagi menjadi 5 kelas. Untuk
diperoleh informasi berupa keadaaan morfologi daerah tersebut dengan menggunakan
field calculate pada tools aplikasi berbasis sistem informasi geografis. Morfologi
merupakan salah satu indikator dari algoritma satuan kemampuan lahan morfologi.
Kelas morfologi dibagi menjadi;
 Dataran


Landai



Begelombang



Perbukitan



Pergunungan

2.3.3 Algorithma SKL Morfologi
Dalam Analisis SKL morfologi maka dibutuhkan data peta berupa informasi
kemiringan lereng dan morfologi daerah tersebut. Analisis ini dilakukan dengan
menggunakan software berbasis Geografis Informasi Sistem dengan menggunakan
Script dan memasukkan algorithma pada Calculate Geometry.dengan analisa seperti
tabel berikut
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No
1

Tabel 2. Analisa SKL Morfologi
Kemiringan Lereng
Morfologi
(%)
>40
Pegunungan

2

25-40

Perbukitan

3

15-25

Bergelombang

4

2-15

Landai

5

0-2

Dataran

SKL Morfologi
Kemampuan Lahan
dari Morfologi Tinggi
Kemampuan Lahan
dari Morfologi Cukup
Kemampuan Lahan
dari Morfologi
Sedang
Kemampuan Lahan
dari Morfologi
Kurang
Kemampuan Lahan
dari Morfologi
Rendah

Sumber : Modul Terapan Pedoman Teknis Analisis Aspek Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial
Budaya dalam Penyusunan Tata Ruang

Analisis tersebut dapat disimpulkan dengan persamaan algorithma yang di input pada
software Sistem Informasi Geografis berupa VBScript dengan persamaan ;
Dim n
if [KemiringanLereng] = ”>40” or [Morfologi] = “Pegunungan” then
n = “KemampuanLahandariMorfologiTinggi”
elseif [KemiringanLereng] = “25-40” or [Morfologi] = “Perbukitan” then
n = “KemampuanLahandariMorfologiCukup”
elseif [KemiringanLereng] = “15-25” or [Morfologi] = “Bergelombang” then
n = “KemampuanLahandariMorfologiSedang”
elseif [KemiringanLereng] = “2-15” or [Morfologi] = “Landai” then
n = “KemampuanLahandariMorfologiRendah”
elseif [KemiringanLereng] = “0-2” or [Morfologi” = “Dataran” then
n = “KemampuanLahandariMorfologiKurang”
end if
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1.1 Kemiringan Lereng Kabupaten Kaur
Dari hasil analisis dengan menggunakan data demnas Kabupaten Kaur yang telah di
mosaic dan dilakukan transformasi proyeksi untuk mendapatkan hasil citra dem yang
sesuai dengan wilayah Kabupaten Kaur. Selanjutnya, juga telah dilakukan analisis slope
untuk mengetahui kemiringan lereng di Kabupaten Kaur yang telah dibagi menjadi lima
kelas yaitu 0-2%, 2-15%, 15-25%, 25-40%, >40%.Hasil tersebut dapat dilihat pada
gambar 2.
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Gambar 2. Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Kaur
3.1.2 Morfologi Kabupaten Kaur
Morfologi Kabupaten Kaur yang telah di analisis dengan menggunakan sistem
informasi geografis menggunakan data kemiringan lereng dan citra demnas dibagi
menjadi 5 kelas yaitu pegunungan, perbukitan, bergelombang, landai, dan datar.
Semakin, datar keadaan morfologi suatu wilayah maka akan semakin cocok untuk
dijadikan sebagai tempat bermukim dan sebagai tempat pusat pengembangan
perkotaan.Gambaran hasil dari morfologi Kabupaten Kaur dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Peta Morfologi kabupaten kaur
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3.1.3 SKL Morfologi Kabupaten Kaur
Satuan kemampuan lahan morfologi yang telah di analisis menggunakan integrasi
data hasil kemiringan lereng dan morfologi kabupaten kaur dengan menggunakan
algorithma SKL morfologi dalam bentuk VBScript akan menghasil persebaran kelas
satuan kemampuan lahan morfologi yang terbagi menjadi 5 kelas yaitu


Kemampuan Lahan dari Morfologi Tinggi
Wilayah yang memiliki kemampuan lahan dari morfologi tinggi ini sangat tidak
dianjurkan untuk dijadikan kawasan perencanaan permukiman dikarenakan
keadaan wilayahnya yang tidak dapat mendukung dikarenakan keadaan
morfologi nya yang bergunung dengan kemiringan lereng yang curam. Wilayah
yang memiliki kemampuan lahan dari morfologi tinggi sangat cocok untuk
dijadikan kawasan lindung.



Kemampuan Lahan dari Morfologi Cukup
Satuan kemampuan dari morfologi cukup meskipun memiliki keterangan cocok,
tetapi wilayah dengan kemampuan morfologi cukup ini juga masih tergolong
tidak dianjurkan untuk dijadikan wilayah permukiman dan perkotaan.



Kemampuan Lahan dari Morfologi Sedang
Satuan Kemampuan lahan dari morfologi sedang memiliki keadaan bentang
alam yang bergelombang sehingga masih kurang cocok untuk dijadikan
wilayah pengembangan permukiman.



Kemampuan Lahan dari Morfologi Kurang
Satuan kemampuan lahan dari morfologi kurang dapat dikategorikan sudah
dapat dijadikan wialyah untuk permukiman dan dijadikan sebagai pusat dari
perkotaan karena keadaan bentang alamnya yang sudah sesuai.



Kemampuan Lahan dari Morfologi Rendah
Wilayah yang memiliki kelas satuan kemampuan lahan dari rendah merupakan
wilayah yang terbaik dijadikan sebagai pusat permukiman dan perencanaan
perkotaan karena bentang alamnya yang datar dan tidak bergelombang sehingga
sangat baik untuk mendirikan bangunan sebagai aktivitas kehidupan manusia
khususnya untuk wilayah Kabupaten Kaur sendiri.

Hasil dari analisis kelima kelas satuan kemampuan lahan morfologi dapat dilihat
pada peta satuan kemampuan lahan morfologi Kabupaten Kaur dalam gambar 4.
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Gambar 4. Peta SKL Morfologi Kabupaten Kaur
Dari gambar 4 dapat diketahui bahwa wilayah di Kabupaten Kaur yang memiliki
satuan kemampuan lahan dari morfologi rendah dan satuan kemampuan lahan dari
morfologi kurang yang dapat dijadikan wilayah untuk perencaanaan sebagai pusat
permukinan dan perkotaan tersebar beberapa kecamatan, diantaranya adalah;


Kecamatan Tanjung Kemuning



Kecamatan Semidanggumay



Kecamatan Kaur Tengah



Kecamatan Tetap



Kecamatan Kaur Selatan



Kecamatan Maje



Kecamatan Nasal



Kaur Utara



Kecamatan Lungkangkule



Kecamatan Padangguci Ulu

Sedangkan kecamatan lainnya yaitu Kecamatan Muara Sahung, Luas, dan Kinal
meskipun masih memiliki satuan kemampuan lahan dari morfologi rendah, dan kurang
tetapi sebagian besar memiliki satuan kemampuan lahan dari morfologi tinggi, cukup,
dan sedang, sehingga kurang cocok untuk dijadikan sebagai wilayah pengembangan
perkotaan dan wilayah permukiman. Luas dari satuan kemampuan lahan morfologi yang
telah dianalisis dengan menggunakan algorithma SKL Morfologi dengan menggunakan
data dasar yaitu peta kemiringan lereng dan peta morfologi Kabupaten Kaur dapat
dilihat pada tabel 3.
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Tabel 3. Luas SKL Morfologi
SKL Morfologi
Luas (Km2)
%
Kemampuan
82
3,14
lahan dari
morfologi tinggi
Kemampuan
622
23, 82
lahan dari
morfologi cukup
Kemampuan
680
26,04
lahan dari
morfologi sedang
Kemampuan
542
20,75
lahan dari
morfologi kurang
Kemamapuan
685
26,23
Lahan dari
morfologi rendah
Total
2.611
Sumber : pengolahan data sekunder

Dari tabel 3 maka dapat di ketahui bahwa pada Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu
memiliki satuan kemampuan lahan morfologi yang paling luas yaitu satuan kemampuan
lahan dari morfologi rendah dengan luas 685 km2 atau sekitar 26,23 % dari luas total
satuan kemampuan lahan morfologi, dan yang paling kecil yaitu satuan kemampuan
lahan dari morfologi tinggi dengan luas 82 km2 yang merupakan 3,14 % dari luas total
satuan kemampuan lahan morfologi. Selanjutnya satuan kemampuan lahan dari
morfologi cukup dengan luas 622 km2 merupakan 23,82%, satuan kemampuan lahan
dari morfologi kurang dengan total luas 542 km2 atau 20,75 % dari seluruh total luas
satuan kemampuan lahan morfologi Kabupaten Kaur.
4. KESIMPULAN
Dari penelitian yang dilakukand dengan menggunakan data sekunder berupa data
jumlah penduduk Kabupaten Kaur, Citra SRTM yang berupa Demnas yang diperoleh
melalui Badan Informasi Geospasial (BIG), dan data batas administrasi yang diperoleh
dari Dinas Permukiman dan Penataan Ruang Kabupaten Kaur untuk mengetahui satuan
kemampuan lahan morfologi Kabupaten Kaur dengan menggunakan bebereapa metode
diantaranya mosaic dan transformasi citra. analisis kemiringan lereng, analisis
morfologi dan analisis algorihtma SKL Morfologi yang diolah dengan menggunakan
software berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Penginderaan Jauh yang di
tranformasikan menjadi VBScript. Maka dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa
Kabupaten Kaur memiliki satuan kemampuan lahan yang paling luas adalah
kemampuan lahan dari morfologi rendah seluas 685 km2 atau seluas 26,23 % yang dapat
dijadikan sebagai wilayah untuk pengembangan perkotaan dan permukiman.
Sedangkan yang paling kecil yaitu kemampuan lahan dari morfologi tinggi dengan luas
82 km2 atau sekitar 3,14 %, merupakan wilayah yang terdiri dari kelerengan yang terjal
dan bentang alam pegunungan sehingga tidak cocok dijadikan sebagai wilayah
permukiman atau pengembangan, wilayah ini cocok dijadikan sebagai kawasan lindung.
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ABSTRAK - Palembang memiliki variabilitas iklim yang kompleks, dimana faktor yang
mempengaruhi curah hujan sangatlah banyak. Sehingga diperlukan adanya metode yang
tepat untuk membuat prakiraan curah hujan. Kajian ini bertujuan untuk menentukan
metode terbaik dalam memprakirakan curah hujan di Palembang. Metode yang diuji adalah
metode analogi, regresi berganda dan ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving
Average). Metode analogi dibagi menjadi tiga, yaitu metode Analogi I, Analogi II dan
Analogi III. Data curah hujan yang digunakan diperoleh dari Stasiun Klimatologi
Palembang dengan periode data 1987-2017. Dalam metode regresi berganda, variabel yang
digunakan adalah indeks Nino 3.4, suhu muka laut, indeks monsun WYI, indeks dipole
mode dan SOI (Southern Oscillation Index). Variabel yang digunakan adalah variabelvariabel yang telah diuji dan memiliki korelasi yang cukup signifikan terhadap curah hujan
di Palembang. Prakiraan dilakukan pada tahun 2018 yang kemudian dilakukan verifikasi
untuk melihat kehandalan ketiga metode ini. Korelasi metode analogi I, II, III, regresi
berganda dan arima dengan curah hujan observasi berturut-turut adalah 0,77; 0,77; 0,76
0,81; 0,87 dengan nilai RMSE berturut-turut adalah 75,88; 95,27; 99,43; 69,21; 57,43 dan
nilai MAPE (Mean Absolute Percentage Error) berturut-turut adalah 43.45%; 57.51%;
59.53%; 32.11%; 32.20%. Dari hasil analisis yang dilakukan, metode ARIMA adalah
metode yang paling baik dibandingkan kedua metode lain dalam memprakirakan curah
hujan di kota Palembang.
Kata kunci: prakiraan, curah hujan, analogi, regresi berganda, ARIMA

ABSTRACT - Palembang has a complex climate variability, where there are many factors
that influence rainfall. So, there is a need to find the right method for forecasting rainfall.
This study aims to determine the best method for forecasting rainfall in Palembang. The
method tested is the analogy, multiple regression and ARIMA (Auto Regressive Integrated
Moving Average) methods. The analogy method is divided into three, namely the Analogy
I method, Analogy II and Analogy III. The rainfall data used were obtained from
Palembang Climatology Station with a data period of 1987-2017. In the multiple
regression method, the variables used are Nino 3.4 index, sea surface temperature, WYI
monsoon index, dipole mode index and SOI (Southern Oscillation Index). The variables
used are variables that have been tested and have a significant correlation with rainfall in
Palembang. Prediction is carried out in 2018 which is then verified to see the reliability of
these three methods. Correlation of analogy, multiple regression and arima methods with
rainfall observations respectively are 0,77; 0,77; 0,76 0,81; 0,87 with RMSE values
respectively 75,88; 95,27; 99,43; 69,21; 57,43 and MAPE (Mean Absolute Percentage
Error) values are 43.45%; 57.51%; 59.53%; 32.11%; 32.20%. From the results of the
analysis conducted, the ARIMA method is the best method compared to other methods in
predicting rainfall in Palembang City.
Keywords: forecast, rainfall, analogy, multiple regression, ARIMA
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1.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan benua maritim dimana letaknya berada di antara dua samudera
dan dua benua. Posisi geografis Indonesia mengakibatkan banyak faktor dan fenomena
yang mempengaruhi aktivitas konvektif dan curah hujan di wilayah Indonesia1. Selain
mendapat pengaruh dari sirkulasi udara pada skala global maupun regional, pembentukan
awan dan hujan di Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi lokal, seperti topografi dan suhu
permukaan laut di perairan Indonesia2. Banyaknya faktor yang mempengaruhi curah hujan
di Indonesia membuat curah hujan semakin kompleks dan sulit untuk diprakirakan.
Penelitian ini mengambil lokasi studi kasus yaitu Palembang. Hal ini karena Palembang
merupakan pusat pemerintahan di Sumatera Selatan dan kota terbesar kedua setelah Medan
di pulau Sumatera. Selain itu, Palembang telah menjadi sport city setelah dibangunnya
Stadion Jakabaring3. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah metode yang tepat untuk
memprakirakan curah hujan bulanan di kota tersebut. Curah hujan bulanan merupakan
akumulasi dari curah hujan dalam sebulan.
Data curah hujan merupakan data yang berpola musiman sehingga membentuk model
deret waktu4. Berbagai macam tujuan dalam mempelajari deret waktu, misalnya untuk
peramalan nilai-nilai di waktu yang akan datang dan mengoptimalkan sistem5. Karena, data
curah hujan bulanan dianggap sebagai data deret waktu, maka prakiraan curah hujan
bulanan dapat dihitung dengan metode ARIMA dan metode Analogi. Metode ARIMA
adalah metode analisis deret waktu yang populer karena sifat statistiknya serta metodologi
Box-Jenkins yang terkenal6. Sedangkan pada metode analogi melakukan prakiraan
kejadian ke depan berdasarkan kemiripan pola data terakhir dengan data historis.
Selain melakukan perhitungan prakiraan curah hujan secara statistika, perlu juga
membandingkannya dengan metode yang mempertimbangkan keadaan dinamisnya.
Metode ketiga yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi berganda.
Variabel-variabel yang digunakan dalam perhitungan merupakan faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi curah hujan di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah ENSO, IOD,
monsun dan suhu muka laut.
Beberapa penelitian tentang variabilitas curah hujan di kepulauan Indonesia dan
hubungannya dengan fenomena iklim skala besar seperti El Nino dan osilasi selatan
(ENSO)7 8 serta monsun yang telah ada pada penelitian-penelitian sebelumnya9 10.
Fenomena ENSO ditandai peristiwa penyimpangan suhu permukaan laut terhadap
normalnya yang terjadi di wilayah Samudera Pasifik Ekuatorial11. IOD (Indian Ocean
Dipole) adalah pola variabilitas internal anomali dengan suhu permukaan laut Sumatra
yang rendah dan suhu permukaan laut yang tinggi di Samudra Hindia bagian barat, dengan
anomali angin dan curah hujan yang menyertainya12. ENSO dan IOD merupakan adalah
faktor yang paling penting dari variabilitas curah hujan Indonesia13. Begitu kompleksnya
faktor-faktor yang dapat mempengaruhi curah hujan di kota Palembang, sehingga
diperlukan sebuah metode yang tepat untuk menghasilkan prakiraan curah hujan yang baik.
Penelitian ini bertujuan untuk menemukan metode terbaik dari Analogi, ARIMA maupun
regresi berganda yang dapat digunakan untuk membuat prakiraan curah hujan bulanan di
kota Palembang.
2.

METODE

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah data curah hujan bulanan yang
diperoleh dari Stasiun Klimatologi Palembang. Periode data yang digunakan adalah 31
tahun, yaitu dari tahun 1987 hingga 2017, sedangkan data yang digunakan untuk uji
prakiraan adalah data tahun 2018. Lokasi titik observasi pada penelitian ini ditunjukkan
pada gambar di bawah ini.
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Gambar 1. Lokasi Titik Penelitian
Metode prakiraan curah hujan bulanan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode analogi, regresi berganda dan ARIMA. Metode analogi merupakan metode
prakiraan dengan membandingkan data uji, yaitu data tahun terakhir sebelum tahun
prakiraan dengan data historisnya berdasarkan kemiripan pola datanya. Sehingga,
prakiraan dapat dihitung berdasarkan perpanjangan data dari kondisi historis paling mirip.
Metode analogi terbagi menjadi 3, yaitu analogi I, analogi II dan analogi III dimana terdapat
perbedaan pada masing-masing metode.
Metode Analogi I memprakirakan curah hujan dengan mengambil rata-rata dari
perpanjangan data pembanding. Dimana data pembanding merupakan data dengan korelasi
tertinggi terhadap data uji. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan ambang batas
(threshold) nilai korelasi diatas 0.8 (korelasi > 0.8). Metode Analogi II memprakirakan
curah hujan dengan mengalikan hasil dari metode analogi I terhadap slope antara data uji
dan rata-rata data pembanding. Sedangkan metode analogi III memprakirakan curah hujan
dengan mengalikan perpanjangan data pembanding dengan masing-masing slope, yang
selanjutnya dirata-rata untuk memperoleh nilai prediksi III.
Metode ARIMA (Auto Regresive Integrated Moving Average) juga digunakan pada
penelitian ini. Metode ARIMA merupakan metode analisis deret waktu yang mengabaikan
independen variabel dalam melakukan prakiraan. Metode ARIMA terdiri dari AR (Auto
Regressive) yang merupakan regresi terhadap variabel data itu sendiri berdasarkan lag
tertentu, MA (Moving Average) menggambarkan nilai error atau residual, dan I
(Integrated) mengindikasikan pembedaan yang dilakukan terhadap data agar model yang
diperoleh dapat menggambarkan keseluruhan data dengan sebaik mungkin. Metode
ARIMA dikerjakan dengan menggunakan aplikasi R, sebuah software yang open source14.
Metode regresi berganda model regresi atau prediksi yang melibatkan lebih dari satu
variabel bebas atau prediktor. Dalam penelitian ini, prediktor yang digunakan adalah suhu
muka laut (SST), DMI (Dipole Mode Index), Nino 3.4 Index, SOI (Southern Oscillation
Index) dan Webster-Yang Monsoon Index (WYI). Variabel atau prediktor yang digunakan
dalam penelitian ini sebelumnya telah melalui uji korelasi dan signifikansi terlebih dahulu.
Sehingga, prediktor yang digunakan adalah variabel-variabel yang memang mempengaruhi
curah hujan di kota Palembang. SST yang digunakan adalah SST pada koordinat area 107110BT & 9-12LS, data SST diambil dari NOAA dari IRI DL. Indeks Dipole Mode (DMI)
diambil dari website JAMSTEC, data indeks Nino 3.4 dan SOI diperoleh dari NOAA.
Webster-Yang Monsoon Index (WYI) yang dikembangkan oleh Webster dan Yang
(1992)15, indeks monsun ini diperoleh dari perhitungan data di IRI DL. Persamaan metode
regresi berganda sebagai berikut.
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𝑌̂ = β0 + β1X1 + β2X2 + …. + βnXn ………………………….(1)
dengan:
𝑌̂ = hasil prakiraan
β0 = Konstanta (intercept)
βn = Koefisien dari Prediktor ke-n
X1, X2 dst. = Prediktor
Untuk melakukan verifikasi pada hasil prakiraan curah hujan bulanan maka dilakukan
perhitungan korelasi untuk melihat bagaimana hubungan antara curah hujan hasil prakiraan
dengan curah hujan observasi. Persamaan dari korelasi adalah sebagai berikut.
𝑟=

𝑛 ∑ 𝑋𝑌−∑ 𝑋 ∑ 𝑌
√𝑛 ∑ 𝑋 2 −(∑ 𝑋)2 √𝑛 ∑ 𝑌 2 −(∑ 𝑌)2

……………………………(2)

dengan:
r
= koefisien korelasi antara prakiraan curah hujan dengan curah hujan observasi
X = prakiraan curah hujan
Y = curah hujan observasi
Indikator error MAPE dan RMSE digunakan sebagai verifikator untuk memperoleh
model terbaik. MAPE (Mean Absolute Percentage Error) mengindikasikan seberapa besar
nilai kesalahan prakiraan dibandingkan dengan nilai sebenarnya. Adapun persamaannya
sebagai berikut:
𝑀𝐴𝑃𝐸 =

|𝑦𝑡−𝑓𝑡|
𝑦𝑡

∑

𝑛

× 100%……………………………..(3)

RMSE (Root Mean Square Error) juga digunakan sebagai verifikator. RMSE
mengindikasikan standar deviasi atau sebaran nilai residu terhadap garis regresi. Adapun
persamaannya sebagai berikut:
𝑅𝑀𝑆𝐸 = [

2 1/2
∑𝑛
𝑡=1(𝑓𝑡−𝑦𝑡)

𝑛

]

…………………………….(4)

dengan:
yt = curah hujan observasi
ft = curah hujan prakiraan
n = jumlah data
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil prakiraan curah hujan bulanan tahun 2018 di Palembang dengan menggunakan
metode Analogi, ARIMA dan regresi berganda ditampilkan pada Tabel 1. Hasil prakiraan
dengan menggunakan metode Analogi III menempati nilai tertinggi hampir di setiap bulan.
Sedangkan, metode regresi berganda menghasilkan nilai yang paling kecil dibandingkan
metode lainnya. Namun, hasil perkiraan pada setiap metode tidak jauh berbeda satu sama
lainnya dan membentuk pola yang hampir sama.

166

Lisa Agustina, dkk
Prosiding Seminar Nasional Bumi dan Atmosfer 2019
Tabel 1. Hasil prakiraan curah hujan bulanan tahun 2018 dalam milimeter (mm) dengan tiga
metode

Bulan
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
Sep
Okt
Nov
Des

Analogi I
241
224
321
335
170
125
144
91
143
214
387
384

Analogi II
279
260
372
388
197
145
167
106
166
249
449
445

Analogi III
269
265
367
389
200
135
162
110
174
270
468
449

ARIMA
260
218
354
311
174
134
116
90
100
197
298
339

Regresi
Berganda
282
315
333
314
227
97
62
41
60
161
212
251

Berdasarkan hasil prakiraan pada tabel 1, metode analogi I memiliki nilai yang lebih
rendah dari pada hasil prakiraan analogi II dan III disebabkan karena pada saat perhitungan
metode analogi II dan III pada perpanjangan datanya dikalikan dengan slope, hasil
persamaan regresi dari data uji dengan data perpanjangan. Begitu juga dengan metode
regresi berganda yang menunjukkan nilai hasil prakiraan yang lebih kecil dibandingkan
dengan metode lainnya. Hal ini disebabkan karena pada metode regresi berganda, hasil
prakiraan bukan berasal dari data curah hujan historis, namun berasal dari variabel atau
faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi curah hujan bulanan di Palembang. Selain
melakukan perbandingan hasil prakiraan antar metode, perlu juga untuk membandingkan
hasil prakiraan curah hujan ini dengan curah hujan observasinya. Perbandingan hasil
prakiraan curah hujan antar metode dengan curah hujan observasi ditampilkan dalam grafik
batang pada Gambar 2.

Gambar 2. Grafik Perbandingan Hasil Prakiraan dengan Metode Analogi, ARIMA dan
Regresi Berganda dibandingkan dengan data Observasinya

Grafik batang di atas menggambarkan perbandingan antara hasil prakiraan dengan
obervasi curah hujan bulanan di Palembang. Terlihat bahwa hasil prakiraan cukup mampu
mengikuti fluktuasi data observasi. Hasil prakiraan dengan metode analogi secara umum
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didominasi nilai yang melampaui batas (overestimate). Utamanya di bulan-bulan kering
seperti Juli, Agustus, dan September. Sedangkan metode regresi tampak lebih mendekati
nilai observasi pada bulan-bulan tersebut. Metode ARIMA menunjukkan hasil prakiraan
yang cukup mendekati nilai observasi pada periode September, Oktober dan November.
Untuk mengetahui metode terbaik dalam menentukan curah hujan bulanan di
Palembang, maka diperlukan adanya verifikasi hasil prakiraan ketiga metode. Verifikasi
dilakukan dengan menghitung korelasi, RMSE dan MAPE dari data observasi curah hujan
yang dilakukan di stasiun. Korelasi tertinggi, RMSE dan MAPE terendah dapat
menunjukkan metode yang paling tepat untuk menentukan prakiraan curah hujan bulanan
di Palembang. Hasil verifikasi dari ketiga metode penentuan curah hujan bulanan
ditunjukkan pada Tabel 2 di bawah ini.
Tabel 2. Hasil verifikasi ketiga metode prakiraan dengan curah hujan observasi tahun 2018
Metode
Korelasi
RMSE
MAPE (%)
Analogi I
0.769
75.88
43.45
Analogi II
0.769
95.27
57.51
Analogi III
0.757
99.43
59.53
ARIMA
0.866
57.43
32.20
Regresi Berganda
0.815
69.21
32.11
Hasil perhitungan korelasi menunjukkan metode ARIMA memiliki nilai koefisien
tertinggi dibandingkan metode lain, dengan nilai koefisien korelasi 0.866. Hal ini
menunjukkan hasil prakiraan yang dihasilkan dari metode ARIMA memiliki nilai ataupun
pola paling dekat dengan nilai observasinya dibandingkan dengan metode lain. Sedangkan,
nilai korelasi terendah ditunjukkan oleh metode Analogi III dengan nilai koefisien korelasi
yaitu 0.757. Nilai koefisien korelasi tertinggi setelah ARIMA adalah metode regresi
berganda, kemudian metode Analogi I dan II.
Hasil perhitungan Root Mean Square Error (RMSE) menunjukkan metode ARIMA
memiliki error atau kesalahan terkecil dengan nilai 57.43. Nilai ini menunjukkan bahwa
metode ARIMA menghasilkan prakiraan curah hujan terbaik dibandingkan metode lainnya,
apabila diihat dari errornya. Karena metode ARIMA mampu menghasilkan prakiraan
dengan penyimpangan atau kesalahan yang cukup kecil dari data observasinya. Metode
dengan nilai error yang kecil setelah metode ARIMA adalah metode regresi berganda,
kemudian metode Analogi I dan II. Sedangkan, metode dengan nilai error terbesar
ditunjukkan oleh metode Analogi III.
Indikator error kedua dalam verifikasi prakiraan curah hujan ini, yaitu MAPE (Mean
Absolute Percentage Error). MAPE mengindikasikan seberapa besar nilai kesalahan
prakiraan curah hujan dibandingkan dengan curah hujan observasi. Hasil perhitugan MAPE
menunjukkan metode regresi berganda memiliki nilai error terkecil dengan nilai 32.11.
Setelah metode regresi berganda, MAPE terkecil kedua adalah metode ARIMA dengan
selisih yang cukup sedikit dengan metode regresi berganda yaitu 0.09. Nilai MAPE pada
metode ARIMA adalah 32.20. Urutan MAPE terkecil selanjutnya, sama dengan hasil
perhitungan pada RMSE yaitu metode Analogi I, Analogi II dan nilai MAPE terbesar
ditunjukkan oleh metode Analogi III.
Dari uraian hasil perhitungan verifikasi metode prakiraan curah hujan di Palembang ini
menunjukkan metode dengan korelasi terbesar terhadap curah hujan observasi adalah
metode ARIMA. Metode dengan RMSE terkecil juga ditunjukkan oleh metode ARIMA.
Sedangkan, metode dengan nilai MAPE terkecil adalah metode regresi berganda.
Berdasarkan hasil perhitungan verifikasi, maka metode ARIMA adalah metode terbaik
dalam prakiraan curah hujan bulanan di Palembang dibandingkan dengan metode Analogi
dan regresi berganda. Meskipun, hasil MAPE pada verifikasi metode regresi berganda lebih
kecil dibandigkan dengan metode ARIMA, namun selisihnya sangat kecil sehingga dapat
dianggap bahwa metode ARIMA adalah metode terbaik.
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4.

KESIMPULAN

Dari ketiga metode, yaitu Analogi, ARIMA dan regresi berganda yang digunakan untuk
menghitung prakiraan curah hujan 2018 di Palembang, metode ARIMA menunjukkan
performa paling baik dibandingkan kedua metode lainnya. Hasil prakiraan curah hujan
dengan metode ARIMA memiliki korelasi terbesar dengan curah hujan observasi
dibandingkan dua metode lainnya dengan nilai koefisien korelasi yaitu 0.866. Selain itu,
metode ARIMA juga memiliki error terkecil dibandingkan dengan kedua metode lainnya
dilihat dari nilai RMSE dan juga MAPE-nya. Metode Analogi cenderung menghasilkan
prakiraan yang melampaui batas (overestimate), utamanya di bulan-bulan kering seperti
Juli, Agustus, dan September. Sedangkan, metode regresi berganda cenderung
menghasilkan prakiraan yang lebih rendah dari curah hujan observasi (underestimate)
utamanya pada bulan-bulan kering, yaitu Juni, Agustus, September dan overestimate pada
periode puncak musim hujan (Desember, Januari, Agustus). Berdasarkan hasil verifikasi
dengan melakukan perhitungan korelasi, RMSE dan MAPE, metode yang memberikan
performa terbaik setelah ARIMA adalah metode regresi berganda.
5.
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ABSTRAK - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memasang
banyak peralatan seismograf di wilayah Sulawesi untuk memantau kejadian gempabumi.
Salah satu gempabumi yang terdeteksi adalah gempa di daearah Palu yang terjadi pada
Jumat, 28 September 2018 dengan kekuatan 7.4 magnitudo. Pada penelitian ini dibahas
metode analisis kelaikan jaringan seismometer regional Sulawesi pada tiga stasiun sampel
sekitar wilayah Palu antara lain MPSI (Stasiun Mapaga), LUWI (Stasiun Luwuk), SRSI
(Stasiun Sorowako) berdasarkan PSD (Power Spectral Density). Perangkat lunak ObsPy
digunakan untuk mengolah data stasiun seismik menjadi pola PSD model Peterson.
Berdasarkan PSD maka dapat diketahui sinyal spektrum pada tiap-tiap
komponeninstrument seismometer di suatu stasiun jaringan seismometer. Dari analisis
sinyal spektrum PSD dapat diketahui kondisi alat dengan meninjau faktor kerusakan power
supply, kerusakan sensor dan digitizer, gangguan aktivitas di luar sensor, variasi suhu ruang
sensor, dan kesalahan metadata.
Kata kunci: gempabumi, seismometer, power spectral density, obspy

ABSTRACT - Indonesia Agency for Meteorology Climatology and Geophysics (BMKG)
has been installed seismographs in Celebes region to monitor earthquake events. One of
earthquake events was detected in Palu on Friday, 28 September 2018. This event has 7.4
magnitudes. This experiment examines the properness analysis of seismometer network in
Celebes region for three stations in surrounding of Palu area; MPSI (Mapaga Station),
LUWI (Luwuk Station), and SRSI (Sorowako Station) based on Power Spectral Density
(PSD) method. This method uses Software ObsPy to procces seismic data become patterns
of Peterson Model. From Peterson Model, there is spectrum signal PSD from each
component of seismometer instrument that represents the condition of seismometer. The
result shows that analysis of seicmic station in Celebes region in MPSI, LUWI, and SRSI
stations in a moderate damage marked by technical problem horizontal channel, variation
of temperature where sensor is, disturbing in power supply and sensor also digitizer.
Keywords: earthquake, seismometer, power spectral density, obspy
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1. PENDAHULUAN
Indonesia terletak didaerah yang memiliki resiko bencana gempa bumi tektonik yang
tinggi. BMKG sebagai institusi di Indonesia yang berwenang untuk memberikan informasi
tentang kejadian gempa bumi.1 Saat ini BMKG telah memiliki 164 seismograph yang
dipasang diseluruh wilayah Indonesia yang merupakan bagian dalam jaringan Seismik
InaTews (Indonesia Tsunami early warning system). Jaringan Seismik
InaTEWS
BMKG telah terpasang dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, terdiri dari 160
seismometer
broadband, 500 accelerometer, maka dalam 3 menit pertama sumber
gempa bumi dapat ditentukan lokasinya
ketika terjadi gempa bumi Indonesia.2
Banyaknya sensor yang dipasang memudahkan dalam prosesing data seismograph untuk
memberikan informasi kejadian gempa bumi yang diberikan kepada masyarakat dalam
waktu yang cepat tepat dan akurat.
Alat pemantau Gempabumi dan Tsunami yang ditempatkan diseluruh wilayah
Indonesian, yang terdiri dari 109 stasiun Libra, 17 Stasiun Jisnet (Japan), 21 stasiun GFZ
(German), 6 stasiun CTBTO, dan 11 stasiun CEA (China).3 Konfigurasi peralatan yang
digunakan adalah seismometer broadband, accelerometer dan digitizer 24 bytes dengan
menggunakan komunikasi satelit untuk mengirim data ke BMKG pusat. Kegiatan
monitoring dilakukan untuk mengetahui karakter sinyal seismograph sehingga dapat
diketahui kondisi- kondisi sebagai berikut; kondisi peralatan akibat gangguan teknis pada
seismometer/digitizer, tingkat noise lingkungan sekitar stasiun pemantauan akibat aktivitas
masyarakat, kesalahan instalasi, kesalahan metadata, kalibrasi alat, dan kontinuitas data
yang terkirim ke server pusat.

Gambar 1. Kejadian gempabumi 21 September 2018 sampai 5 Oktober 2018 di Sulawesi
Sumber: http://202.90.198.100/webdc3/

Penelitian ini menganalisis kualitas jaringan seismik BMKG dengan memperhitungkan
parameter magnitudo setiap stasiun pencatat dengan sasaran regional Sulawesi. Selain itu
dianalisis data sinyal gelombang dengan menggunakan metode Kerapatan Spektrum Daya
(Power Spectral Density) untuk mengetahui noise seismik dari stasiun-stasiun pencatat.
Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kualitas data
seismik pada masing-masing stasiun pengamatan gempabumi berdasarkan data magnitudo
yang dihasilkan dan bagaimana akurasi data magnitudo gempabumi untuk
kejadiankejadian gempabumi di Wilayah Sulawesidengan studi kasus gempa di Palu,
Sulawesi Tengan pada Jumat, 28 September 2018 pukul 17.02 WIB dengan magnitude
gempa utama 7.4 M dalam rentang koordinat -7.14ºS – 2.55º N dan 118.32º – 125.85º.
Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan identifikasi kualitas stasiun pengamatan
gempabumi menggunakan data magnitudo. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan
rekomendasi kepada kedeputian Geofisika terkait kualitas atau kondisi sinyal seismik
seluruh Indonesia. Masalah dibatasi pada analisis nilai magnitudo yang dihasilkan dari
Stasiun Pengamatan Gempabumi dalam Jaringan Seismik Indonesia untuk kejadiankejadian gempabumi di Wilayah Indonesia dan sekitarnya dalam rentang koordinat -7.14º
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S – 2.55º N dan 118.32º – 125.85º dalam kurun waktu 21September 2018 sampai dengan
5 Oktober 2018 pada tiga stasiun sekitar Palu, antara lain MPSI (Stasiun Mapaga), LUWI
(Stasiun Luwuk), SRSI (Stasiun Sorowako).
Keberhasilan mitigasi bencana gempabumi dan tsunami ditandai dengan informasi
diseminasi yang cepat dan akurat. Seismometer merupakan komponen vital dalam proses
diseminasi, dimana tingkat akurasi informasi diseminasi sangat tergantung kualitas
seismometer dalam operasionalnya. Salah satu metode untuk menentukan kelayakan
operasional stasiun seismometer adalah dengan menganalisa Power Spectral Density
(PSD).4 Pada makalah ini dibahas analisis kelaikan jaringan seismometer di regional
Sulawesi berdasarkan Power Spectral Density (PSD) berdasarkan program ObsPy.
2. METODE PENELITAN
Penelitian ini menggunakan data mseed dan dseed dari stasiun seismik yang berada di
wilayah jaringan seismometer di regional Sulawesi dengan batas wilayah -7.14º S – 2.55º
N dan 118.32º – 125.85º dan diambil tiga stasiun sampel penelitian pada studi kasus gempa
Palu 28 September 2018. Pada wilayah tersebut terdapat beberapa stasiun yang beroperasi
dan memiliki data perekam antara lain MPSI (Stasiun Mapaga), LUWI (Stasiun Luwuk),
SRSI (Stasiun Sorowako). Data digunakan dalam penelitian ini yaitu data mseed dan dseed
tanggal 21 September 2018 sampai dengan 5 Oktober 2018.

Gambar 2. Jaringan Seismometer Regional Sulawesi
Sumber: http://202.90.198.100/webdc3/

Untuk menganalisa kondisi peralatan seismograph melalui analisis spectrum, pertama
dilakukan perhitungan Power Spectral Density (PSD) dari data seismik yang ada pada
WebDC3 BMKG.

Gambar 3. Diagram alur prosesing data melalui Anaconda ObsPy
Data dalam format Standart for the Exchange of Earthquake Data (SEED) dari seluruh
stasiun yang terkumpul pada Seedlink server ditambahkan dengan data Respons
Instrument. Metode yang kami lakukan adalah dengan mengambil beberapa data dari
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WebDC3 BMKG selama rentang waktu tujuh hari sebelum hari gempa utama dan tujuh
hari setelah hari gempa utama pada tiga stasiun yang terdekat dengan titik episentrum
gempa.5 Sehingga kami memperoleh jumlah data sebesar 45 data mseed dan 45 data dseed
setiap stasiun. Data-data ini kami olah dengan bantuan aplikasi Anaconda dan Spyder 2.7
menggunakan program ObsPy. Dengan menggunakan program ObsPy dapat mengubah
data dalam format mseed dan dseed menjadi format PNG dan PDF.
Dari data-data tersebut nantinya akan dilakukan analisa berdasarkan garis LNM dan
HNM pada Power Spectral Density (PSD) untuk mendapatkan analisis tentang anomalianomali yang terjadi pada ketiga stasiun tersebut. Pada gambar diatas dapat dijelaskan
nantinya tentang kerusakan pada bagian apa saja, misalkan pada pola sinyal pulsa kalibrasi,
gaps data/kekosongan data, auto mass center, dan sinyal noise alamiah.6
Karakter sinyal seismik yang terekam oleh seismometer akan terlihat berbeda-beda
dalam pada PSD sesuai dengan variasi frequnecy yang diberikan. Pada gambar diatas dapat
dijelaskan bahwa pola sinyal sinyal gempa dekat dan gempa jauh dapat digambarkan dalam
variasi dan tingkat noise yang berbeda-beda. Sehingga bila seismograph mengalami
kondisi tertentu dapat dengan mudah kelihat dalam PSD.7
Power Spectral Density pada program ObsPy menggunakan mseed yang merupakan
format data gempa standar yang dipertukarkan berdasarkan deret waktu dan dseed yang
merupakan format data yang berisi informasi koordinat stasiun seismik, informasi digitizer,
dan informasi sensor. Data mseed yang digunakan adalah BHZ, BHN, dan BHE yang
merupakan komponen sensor broadband vertical (BHZ), north-south (BHN), dan east-west
(BHE). Komponen-komponen tersebut merepresentasikan gelombang seismik yang
direkam oleh seismometer broadband.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
Jaringan Seismik InaTews menggunakan peralatan seismometer jenis broadband tiga
komponen dan jaringan accelerometer dari berbagai tipe dan merk yang tersebar diseluruh
wilayah Indonesia.

Gambar 4. Jenis Seismograf yang digunakan dalam Jaringan InaTEWS
Dari hasil monitoring selama 15 hari sejak 21 September 2018 sampai dengan 5
Oktober 2018 dapat diketahui berbagai kondisi peralatan seismograph yang terpasang di
stasiun pemantau gempa bumi dalam jaringan InaTews. Pada penelitian ini melakukan
analisis dari stasiun LUWI, stasiun MPSI, dan stasiun SRSI yang ketiga tersebut
merupakan jaringan GFZ berasal dari Jerman dengan jenis seismometer Broadband STS-2
dan digitizer Quantera Q-330.
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Gambar 5. Spesifikasi Seismometer STS-2 (Streckeisen-2)8

Gambar 6. Spesifikasi Digitizer Q-330 (Quantera-330)9
Pengolahan data mseed menggunakan ObsPy menghasilkan PSD yang dianalisa
sebagai acuan kondisi suatu sensor pada stasiun seismik. Parameter utama yang dilakukan
analisis adalah faktor kerusakan power supply, kerusakan sensor dan digitizer, variasi suhu
di ruang sensor, ganggauan aktivitas di sekitar tempat sensor, dan kesalahan metadata.

Gambar 7. PSD Komponen BHE, BHN, dan, BHZ (Kiri ke Kanan) pada Stasiun MPSI rentang
waktu 21 – 28 September 2018. Sumber ObsPy

Gambar 8. Waveform Komponen BHZ, BHN, dan, BHE (Kiri ke Kanan) pada Stasiun MPSI
rentang waktu 21 – 28 September 2018. Sumber ObsPy

Stasiun seismik MPSI dalam rentang waktu 21 – 28 September 2018 pada komponen
vetikalpada spectrum memiliki arah yang mengikuti batas model Peterson dan pada
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komponeneast-west, north-south spektrum frekuensi rendah / amplitude tinggi di bawah 1
Hz terdapat sinyal bercabang melewati batas Peterson yang menandakan seismometer
merekam variasi suhu yang signifikan kemudian wave form ketiga komponen tersebut
terlihat putus-putus, yang menandakan bahwa pada waktu tertentu tidak ada data yang
terkirim (gaps). Maka dapat disimpulkan bahwa dalam satu minggu alat seismometer
mengalami gangguan pada power supply, yang ditandai dengan ketersediaan data yang
tidak lengkap dan terjadi variasi suhu antara siang dan malam secara drastis dapat
dikarenakan penutup atau cover seismometer tidak baik.

Gambar 9. PSD Komponen BHE, BHN, dan, BHZ (Kiri ke Kanan) pada Stasiun MPSI saat
gempa bumi 28 September 2018. Sumber ObsPy

Gambar 10. Waveform komponen BHZ, BHN, dan, BHE (Atas ke Bawah) pada Stasiun MPSI
saat gempa bumi 28 September 2018. Sumber ObsPy

Stasiun seismik MPSI saat gempa 28 September 2018 pada komponen east-west,
north-south, dan vetikal memiliki arah spektrum yang identik. Pada pukul 00.00 - 03.00
UTC terlihat garis terputus pada wave form yang menandai tidak ada ketersediaan data, hal
tersebut memungkinkan terjadi gangguan power supply yang mati pada malam hingga pagi
hari. Selanjutnya spektrum pada frekuensi tinggi / amplitude rendah di atas 1 Hz berada di
luar batas atas Peterson Model. Hal tersebut memungkinkan akibat aktivitas lingkungan di
sekitar tempat sensor yang tinggi, berkolerasi dengan kejadian gempa bumi yang terjadi di
hari tersebut.

Gambar 11. PSD Komponen BHE, BHN, dan, BHZ (Kiri ke Kanan) pada Stasiun MPSI saat
rentang waktu 29 September – 5 Oktober 2018. Sumber ObsPy
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Gambar 12. Waveform komponen BHZ, BHN, dan, BHE (Atas ke Bawah) pada Stasiun MPSI
saat rentang waktu 29 September – 5 Oktober 2018. Sumber ObsPy

Stasiun seismik MPSI dalam rentang waktu 29 September – 5 Oktober 2018 pada
komponen east-west, north-south, dan vetikalpada spectrum memiliki arah yang mengikuti
batas model Peterson dan pada waveform terlihat putus-putus, yang menandakan bahwa
pada waktu tertentu tidak ada data yang terkirim (gaps). Kemudian dari spektrum frekuensi
rendah / amplitude tinggi di bawah 1 Hz terdapat sinyal bercabang melewati batas Peterson
yang menandakan seismometer merekam variasi suhu yang signifikan. Maka dapat
disimpulkan bahwa dalam satu minggu alat seismometer mengalami gangguan pada power
supply, yang ditandai dengan ketersediaan data yang tidak lengkap dan terjadi variasi suhu
antara siang dan malam secara drastis dapat dikarenakan penutup atau cover seismometer
tidak baik.

Gambar 12. PSD Komponen BHE, BHN, dan, BHZ (Kiri ke Kanan) pada Stasiun LUWI saat
rentang waktu 21-28 September 2018. Sumber ObsPy

Gambar 13. Waveform komponen BHZ, BHN, dan, BHE (Atas ke Bawah) pada Stasiun MPSI
pada rentang waktu 21 – 28 September 2018. Sumber ObsPy

Stasiun seismik LUWI dalam rentang waktu 21 – 28 September 2018 pada
komponen vetikalpada spectrum memiliki arah yang mengikuti batas model Peterson dan
pada komponen east-west, north-south dari spektrum frekuensi rendah / amplitude tinggi
di bawah 1 Hz terdapat sinyal bercabang melewati batas Peterson yang menandakan
seismometer merekam variasi suhu yang signifikan danwaveform terlihat putus pada
tanggal 27 September 2018, yang menandakan bahwa pada waktu tertentu tidak ada data
yang terkirim (gaps). Maka dapat disimpulkan bahwa dalam satu minggu alat seismometer
mengalami gangguan pada power supply, yang ditandai dengan ketersediaan data yang
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tidak lengkap dan terjadi variasi suhu antara siang dan malam secara drastis dapat
dikarenakan penutup atau cover seismometer tidak baik.

Gambar 14. PSD Komponen BHE, BHN, dan, BHZ (Kiri ke Kanan) pada Stasiun LUWI saat
gempa bumi 28 September 2018. Sumber ObsPy

Gambar 15. Waveform Komponen BHZ, BHN, dan, BHE (Atas ke Bawah) pada Stasiun LUWI
saat gempa bumi 28 September 2018. Sumber ObsPy

Stasiun seismik LUWI saat gempa 28 September 2018 pada komponen east-west,
north-south, dan vetikal memiliki arah spektrum yang identik. Spektrum pada frekuensi
tinggi / amplitude rendah di atas 1 Hz berada di luar batas atas Peterson Model. Hal tersebut
memungkinkan akibat aktivitas lingkungan di sekitar tempat sensor yang tinggi,
berkolerasi dengan kejadian gempa bumi yang terjadi di hari tersebut. Sementara kondisi
power supply dalam keadaan baik ditandai dengan waveform tidak terputus yang berarti
data yang dikirimkan lengkap.

Gambar 16. PSD Komponen BHE, BHN, dan, BHZ (Kiri ke Kanan) pada Stasiun LUWI saat
rentang waktu 29 September – 5 Oktober 2018. Sumber ObsPy
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Gambar 17. Waveform Komponen BHZ, BHN, dan, BHE (Atas ke Bawah) pada Stasiun LUWI
saat gempa bumi 29 September – 5 Oktober 2018. Sumber ObsPy

Stasiun seismik LUWI dalam rentang waktu 29 September – 5 Oktober 2018 pada
komponenvetikal spectrum memiliki arah yang mengikuti batas model Peterson dan
komponen east-west, north-south pada spektrum frekuensi rendah / amplitude tinggi di
bawah 1 Hz terdapat sinyal bercabang melewati batas Peterson yang menandakan
seismometer merekam variasi suhu yang signifikan. waveform terlihat tersambung, yang
menandakan bahwa data dikirimkan dengan lengkap. Maka, terjadi variasi suhu antara
siang dan malam secara drastis dapat dikarenakan penutup atau cover seismometer tidak
baik.

Gambar 18. PSD Komponen BHE, BHN, dan, BHZ (Kiri ke Kanan) pada Stasiun SRSI saat
rentang waktu 21-28 September 2018. Sumber ObsPy

Gambar 19. Waveform Komponen BHZ, BHN, dan, BHE (Atas ke Bawah) pada Stasiun SRSI
pada rentang waktu 21 – 28 September 2018. Sumber ObsPy

Stasiun seismik SRSI dalam rentang waktu 21 – 28 September 2018 pada
komponen enorth-south memiliki arah sinyal yang mengikuti batas model Peterson
menandai performa seismometer pada komponen north-south dalam keadaan baik. Pada
komponen east-west dan vetikalmemiliki arah spectrum yang tidak sesuai dengan pola
model Peterson, memungkinkan ada kerusakan pada bagian digitizer atau seismometer.
Sementara pada ketiga komponen tersebut waveform tidak terputus yang berarti data
dikirim secara lengkap menandakan power supply bekerja dengan baik.
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Gambar 20. PSD Komponen BHE, BHN, dan, BHZ (Kiri ke Kanan) pada Stasiun SRSI saat
gempa bumi 28 September 2018. Sumber ObsPy

Gambar 21. Waveform Komponen BHZ, BHN, dan, BHE (Atas ke Bawah) pada Stasiun SRSI
saat gempa bumi 28 September 2018. Sumber ObsPy

Stasiun seismik SRSI saat gempa bumi 28 September 2018 pada komponen northsouth spektrum frekuensi tinggi / amplitude rendah di atas 1 Hz berada di luar batas atas
Peterson Model. Hal tersebut memungkinkan akibat aktivitas lingkungan di sekitar tempat
sensor yang tinggi, berkolerasi dengan kejadian gempa bumi yang terjadi di hari tersebut.
Pada komponen east-west dan vetikalmemiliki arah spectrum yang tidak sesuai dengan
pola model Peterson, memungkinkan ada kerusakan pada bagian digitizer atau
seismometer. Sementara pada ketiga komponen tersebut waveform tidak terputus yang
berarti data dikirim secara lengkap menandakan power supply bekerja dengan baik.

Gambar 22. PSD Komponen BHE, BHN, dan, BHZ (Kiri ke Kanan) pada Stasiun SRSI saat
rentang waktu 29 September - 5 Oktober 2018. Sumber ObsPy
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Gambar 23. Waveform Komponen BHZ, BHN, dan, BHE (Atas ke Bawah) pada Stasiun SRSI
pada rentang waktu 29 September – 5 Oktober 2018. Sumber ObsPy

Stasiun seismik SRSI dalam rentang waktu 29 September – 5 Oktober 2018 pada
komponen enorth-south memiliki arah sinyal yang mengikuti batas model Peterson
menandai performa seismometer pada komponen north-south dalam keadaan baik. Pada
komponen east-west dan vetikal memiliki arah spektrum yang tidak sesuai dengan pola
model Peterson, memungkinkan ada kerusakan pada bagian digitizer atau seismometer.
Sementara pada ketiga komponen tersebut waveform tidak terputus yang berarti data
dikirim secara lengkap menandakan power supply bekerja dengan baik.
Pertimbangan dalam pemilihan lokasi penempatan seismograph meliputi beberapa
aspek diantaranya; jaringan tersebut harus dapat mencakup sumber sumber kegempaan
yang ada, kondisi seismogeologi harus dapat menangkap sinyal seismik tinggi namun noise
lingkungan yang rendah biasanya berdiri pada singkapan batuan(bedrock), daerah mudah
terjangkau, jauh dari sumber getaran mesin dan jalan raya, terdapat sambungan listrik atau
sumber catu daya lainnya, dan kondisi iklim.10
Tabel 1. Kondisi Sensor pada rentang 21-28 September 2018
Stasiun

Komponen East-West

Komponen NorthSouth

Komponen
Vertikal

Kondisi
Seismometer

MPSI

Spektrum
frekuensi
rendah di bawah 1 Hz
melewati Batasan model
Peterson.Wave
form
putus-putus

Spektrum frekuensi
rendah di bawah 1
Hz melewati
Batasan model
Peterson.

Spektrum pada
Batasan Model
Peterson. Wave
form putus-putus

Sedang, Stasiun
berfungsi namun
ada kendala teknis
pada kanal
horizontal

waveform terlihat
putus pada
tanggal 27
September 2018.

Sedang, Stasiun
dapat digunakan
namun ada
kendala teknis
pada kanal
horizontal

Wave form putusputus
LUWI

SRSI

waveform terlihat putus
pada tanggal 27
September 2018.

waveform terlihat
putus pada tanggal
27 September 2018.

spektrum frekuensi
rendah / amplitude tinggi
di bawah 1 Hz terdapat
sinyal bercabang
melewati batas Peterson

spektrum frekuensi
rendah / amplitude
tinggi di bawah 1 Hz
terdapat sinyal
bercabang melewati
batas Peterson

Arah spectrum tidak
sesuai dengan pola
model Peterson.

Arah Spektrum pada
pola batasan Model
Peterson.
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Spektrum pada
Batasan Model
Peterson.

Arah spectrum
tidak sesuai
dengan pola
model Peterson.

Rusak. Stasiun
hanya berfungsi
pada komponen
north-east.
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Tabel 2. Kondisi Sensor saat terjadi gempa 28 September 2018
Stasiun

Komponen EastWest

Komponen NorthSouth

Komponen
Vertikal

Kondisi
Seismometer

MPSI

Pukul 00.00 - 03.00
UTC garis terputus
pada wave form.
Spektrum frekuensi
tinggi di atas 1 Hz
berada di luar batas
atas Peterson Model.

Pukul 00.00 - 03.00
UTC garis terputus
pada wave form.

Pukul 00.00 03.00 UTC garis
terputus pada wave
form. Spektrum
pada frekuensi di
atas 1 Hz berada di
luar batas atas
Peterson Model.

Sedang, Stasiun
dapat digunakan
namun ada
kendala teknis
dikarenakan faktor
luar.

LUWI

Spektrum pada
frekuensi tinggi /
amplitude rendah di
atas 1 Hz berada di
luar batas atas
Peterson Model.
Waveform
tersambung baik.

Spektrum pada
frekuensi tinggi /
amplitude rendah di
atas 1 Hz berada di
luar batas atas
Peterson Model.
Waveform
tersambung baik.

Spektrum pada
frekuensi tinggi /
amplitude rendah
di atas 1 Hz berada
di luar batas atas
Peterson Model.
Waveform
tersambung baik.

Sedang, Stasiun
dapat digunakan
namun ada
kendala teknis
dikarenakan faktor
luar.

SRSI

Arah spectrum tidak
sesuai dengan pola
model Peterson.
Waveform
tersambung baik.

Spektrum frekuensi
tinggi di atas 1 Hz
berada di luar batas
atas Peterson Model.
Waveform
tersambung baik.

Arah spectrum
tidak sesuai
dengan pola model
Peterson.
Waveform
tersambung baik.

Rusak. Stasiun
hanya berfungsi
pada komponen
north-east.

Spektrum pada
frekuensi tinggi di
atas 1 Hz berada di
luar batas atas
Peterson Model.

Tabel 3. Kondisi Sensor pada rentang 28 September – 5 Oktober 2018
Stasiun

Komponen EastWest

Komponen NorthSouth

Komponen
Vertikal

Kondisi
Seismometer

MPSI

Spektrum frekuensi
rendah di bawah 1
Hz melewati
Batasan model
Peterson. Wave
form putus-putus

Spektrum frekuensi
rendah di bawah 1
Hz melewati Batasan
model Peterson.

Spektrum pada
Batasan Model
Peterson. Wave form
putus-putus

Sedang, Stasiun
dapat digunakan
namun ada
kendala teknis
pada kanal
horizontal.

LUWI

Spektrum frekuensi
rendah di bawah 1
Hz melewati
Batasan model
Peterson.
Waveform
tersambung baik.

Spektrum frekuensi
rendah di bawah 1
Hz melewati Batasan
model Peterson.
Waveform
tersambung baik.

Spektrum pada
Batasan Model
Peterson. Waveform
tersambung baik.

Sedang, Stasiun
dapat digunakan
namun ada
kendala teknis
pada kanal
horizontal.

SRSI

Arah spectrum yang
tidak sesuai dengan
pola model
Peterson.
Waveform
tersambung baik.

Spektrum pada
Batasan Model
Peterson. Waveform
tersambung baik.

Arah spectrum yang
tidak sesuai dengan
pola model Peterson
Waveform
tersambung baik.

Rusak. Stasiun
dapat hanya
berfungsi pada
komponen northeast.

Wave form putusputus
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4. KESIMPULAN
 Pada analisis stasiun seismik regional Sulawesi pada stasiun MPSI, LUWI, dan SRSI
dalam studi kasus gempa bumi Palu 28 September 2018 mempengaruhi kondisi
seismometer ditandai dengan spektrum pada frekuensi tinggi di atas 1 Hz berada di
luar batas atas Peterson Model.
 Di luar pengaruh gempa Palu, pada stasiun MPSI dalam kondisi sedang, ditandai
dengan kerusakan teknis kanal horizontal, mengalami dampak dari variasi suhu
tempat letak sensor, dan gangguan pada power supply.
 Di luar pengaruh gempa Palu, pada stasiun LUWI dalam kondisi sedang, ditandai
dengan kerusakan teknis kanal horizontal, mengalami dampak dari variasi suhu
tempat letak sensor, dan gangguan pada power supply.
 Di luar pengaruh gempa Palu, pada stasiun SRSI dalam kondisi rusak pada sensor
dan digitizer.
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Sistem Deteksi Partikel Polutan Karbon Monoksida dan Pm 2.5
Portabel Sebagai Alat Bantu Survei Kualitas Udara Berbasis
Smartphone
Bima Tri Ariyanto1*), Nanda Winata2, Luhur Himantara3
1,2,3

Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

ABSTRAK - Kualitas udara sangat berhubungan dengan tingkat kesehatan masyarakat dan
kegiatan pembangunan. Peningkatan penggunaan energi pada kegiatan pembangunan pada
akhirnya akan meningkatkan pencemaran udara. Upaya yang dilakukan dalam penekanan
pencemaran udara ambien relatif masihkurang dan tidak sebanding dengan laju kecepatan
enurunan kualitas udara ambien dari waktu ke waktu. Kandungan partikel polutan karbon
monoksida (CO) dan pm 2.5 yang dihasilkan oleh kegiatan industri, pembangkit listrik, dan
transportasi terjadi setiap harinya dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Partikel polutan
tersebut dapat mengakibatkan timbulnya penyakit pernapasan apabila melebihi batas
ambang. Salah satu upaya preventif penyakit perapasan adalah perancangan sistem
peringatan polutan portabel. Tujuan pembuatan sistem deteksi partikel CO dan pm 2.5
portabel berbasis smartphone ini sebagai solusi pencegahan penyakit pernapasan pada
manusia. Metode penelitian ini meliputi studi literatur, perancangan serta pengujian
terhadap sistem. Sistem ini terdiri dari sistem power supply bertenaga surya, sensor MQ-7,
sensor pm 2.5, dan datalogger serta sistem komunikasi wifi dan android. Polutan CO dan
pm 2.5 dideteksi oleh sensor kemudian disajikan dalam tiga parameter yaitu ringan, sedang,
dan tinggi. Data ini dikirim secara realtime oleh Wemos dengan cara memancarkan wifi
access points dan dikaitkan oleh android. Aplikasi Android Blynk akan menampilkan data
CO, pm 2.5, status kondisi, dan notifikasi pencegahannya. Sistem akan mengirim alarm
buzzer dan notifikasi ke pengguna apabila level CO tinggi (>30ppm) dan level pm 2.5
tinggi (>35.5ppm). Berdasarkan hasil pengujian di daerah Kebayoran Lama, Jakarta
Selatan, keseluruhan sistem dapat bekerja dengan baik.
Kata Kunci: Partikel polutan, Kualitas udara, Wemos, Realtime.

ABSTRACT - Air quality is closely related to the level of public health and development
activities. Increasing energy use in development activities will ultimately increase air
pollution. Efforts made in suppressing ambient air pollution are relatively still less and not
proportional to the speed of the decrease in ambient air quality over time. The pollutant
particles of carbon monoxide (CO) and pm 2.5 produced by industrial activities, electricity
generation, and transportation occur every day and continue to increase from year to year.
These pollutant particles can result in respiratory diseases when they exceed the threshold.
One of the preventive measures for respiratory disease is the design of portable pollutant
warning systems. The purpose of this smartphone-based portable CO and pm 2.5 particle
detection system is to prevent respiratory diseases in humans. This research method
includes the study of literature, design and testing of the system. This system consists of a
solar powered power supply system, MQ-7 sensor, pm 2.5 sensor, and datalogger and wifi
and android communication systems. CO and pm 2.5 pollutants detected by sensors are
then presented in three parameters, namely light, medium, and high. This data is sent in
real time by Wemos by transmitting wifi access points and linked by android. The Blynk
Android application will display CO, pm 2.5 data, status conditions, and preventive
notifications. The system will send buzzer alarms and notifications to users when the CO
level is high (> 30ppm) and level pm 2.5 is high (> 35.5ppm). Based on the results of testing
in the Kebayoran Lama area, South Jakarta, the whole system can work well.
Keywords: Pollutant Particles, Air Quality, Wemos, Realtime.
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1.

PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah yang
teridentifikasi, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan.
1.1 Latar Belakang
Jakarta adalah ibukota Indonesia dengan jumlah penduduk mencapai 10.177.924 jiwa.
Sebagai ibukota negara, jakarta memiliki segudang masalah kompleks, salah satunya
adalah masalah pencemaran udara kegiatan industri, pembangkit listrik, asap rokok dan
transportasi terjadi setiap harinya dan terus meningkat dari tahun ke tahun serta
menghasilkan kandungan partikel polutan di udara, beberapa diantaranya adalah carbon
monoxide dan PM2.5. Menurut data pemerintah provinsi DKI Jakarta tahun 2015, tercatat
bahwa Infeksi saluran pernapasan akut merupakan penyakit dengan kasus terbesar di
beberapa kecamatan, seperti Cengkareng (2867 kasus), Duren Sawit (2789 kasus),
Matraman (2150 kasus), Kalideres (2078 kasus), Cempaka Putih (1216 kasus),
Pademangan (1268 kasus), Cilincing (1058 kasus), Kebon Jeruk (1081 kasus),
Kembangan (1045 kasus), Tebet (921 kasus), Pasar Minggu (804 kasus), Pancoran (794
kasus), Kebayoran Lama (630 kasus), Setiabudi (608 kasus), Senen (594 kasus), dan
Cilandak (586 kasus).
BMKG ditunjuk melakukan pengamatan komposisi kimia atmosfer, gas-gas rumah kaca
dan parameter fisis atmosfer. Alat yang digunakan untuk melakukan observasi adalah Beta
Atteunation Monitoring (BAM) 1020 Analyzer dan High Volume Air Sampler,
pemasangannya terletak hanya pada beberapa stasiun BMKG di seluruh Indonesia dan data
hasil pemantauan di tampilkan pada website BMKG. Hasil pemantauan parameter ini dapat
memberikan informasi yang berhubungan dengan kesehatan, kondisi lingkungan, dan
bahkan perubahan iklim.
Di sini penulis bermaksud membuat suatu rancang bangun sistem untuk memantau
partikel polutan yang tersebar diudara khususnya karbon monoksida (CO) dan PM2.5
memanfaatkan NodeMCU sebagai mikrokontroller yang terintegrasi dengan Internet of
things berbasis aplikasi android serta dirancang secara portable. Penelitian ini diharapkan
menjadi salah satu usaha preventif dari penyakit infeksi saluran pernafasan akut yang sering
timbul dikalangan masyarakat perkotaan.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah
yang diteliti sebagai berikut :
1) Bagaimana merancang sensor MQ-7 dan sensor sensor MQ-7, sensor
GP2Y1010AU0F dapat menghitung nilai partikel polutan karbon monoksida dan
PM2.5?
2) Bagaimana merancang sistem agar dapat melakukan pengukuran partikel polutan
secara portable?
3) Bagaimana merancang sistem agar dapat mengirimkan data ke dalam aplikasi
android?
Bagaimana merancang program agar data partikel polutan dapat terbaca oleh pengguna?
1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan dari penelitian ini yaitu :
1) Merancang sensor MQ-7 dan sensor sensor MQ-7, sensor GP2Y1010AU0F yang
dapat menghitung nilai partikel polutan karbon monoksida dan PM2.5.
2) Merancang sistem agar dapat melakukan pengukuran partikel polutan secara
portable.
3) Merancang sistem agar dapat mengirimkan data ke dalam aplikasi android.
4) Merancang merancang program agar data partikel polutan dapat terbaca oleh
pengguna.
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1.4 Manfaat Penulisan
Diharapkan dengan adanya sistem deteksi partikel polutan yang merupakan hasil
penelitian ini dapat menghitung nilai partikel polutan karbon monoksida dan PM2.5 dan
memperluas jaringan titik pengamatan polusi udara di Indonesia sebagai bahan penelitian
lebih lanjut bagi instansi terkait, serta diharapkan menjadi salah satu usaha preventif dari
penyakit infeksi saluran pernafasan akut yang sering timbul khususnya dikalangan
masyarakat perkotaan.
2.

METODE

2.1 Studi Literatur dan Diskusi
Pada tahap awal penelitian, penulis mempelajari literatur yang berhubungan dengan sensor
MQ-7, sensor GP2Y1010AU0F dan komponen pendukung yang digunakan. Penulis juga
berdiskusi dengan dosen pembimbing untuk memperkaya wawasan penulisan.
2.2 Perancangan Sistem
Perancangan sistem meliputi perancangan hardware dan software. Perancangan hardware
meliputi sistem mikrokontroller, pemasangan sensor, serta power supply. Sistem power
supply terdiri dari panel surya dan baterai 9 volt. Sistem komunikasi memanfaatkan
sambungan internet (IoT). Sistem display menggunakan graphical user interface (GUI)
pada android dengan memanfaatkan aplikasi open source Blynk. Data dari sensor disimpan
pada database. Sementara itu, perancangan software meliputi algoritma mikrokontroler
menggunakan Arduino IDE dan percancangan pada aplikasi Blynk.
Pada bagian ini terdapat yang utama. Yaitu konsep perancangan sistem perangkat keras
(hardware), perancangan perangkat lunak (software), dan implemetasi perancangan sistem.
Perancangan sistem dibuat untuk memudahkan dalam pembuatan hardware dan software.
Implementasi percangan sistem merupakan hasil nyata dari perancangan sistem.
2.3 Pengujian Sistem
Pengujian sistem dilakukan langsung di lapangan dan pengujian di Lab. Pengujian ini
mengambil tempat di daerah Perumahan Kebayoran yang merupakan daerah dengan
aktivitas yang cukup padat. Alat dibawa oleh pengguna selama di tempat pengujian untuk
mengambil data hasil pembacaan sensor. Alat yang dikaitkan dengan internet akan
mengirim data ke cloud dan akan ditampilkan di Android. Data yang ditampilkan adalah
data pm 2.5, kadar CO, dan indek peringatan.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perancangan Sistem
Pada bagian ini terdapat yang utama. Yaitu konsep perancangan sistem perangkat keras
(hardware), perancangan perangkat lunak (software), dan implemetasi perancangan sistem.
Perancangan sistem dibuat untuk memudahkan dalam pembuatan hardware dan software.
Implementasi percangan sistem merupakan hasil nyata dari perancangan sistem.
3.1.1 Perancangan Hardware
Diagram fungsional sistem deteksi partikel PM 2.5 dan CO otomatis berbasis android
Blynk terlihat seperti Gambar 1.
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Gambar 1. Diagram Perancangan Sistem Hardware Keseluruhan
Gambar 1 merupakan blok diagram dari sistem. Sistem ini memiliki input berupa sensor
PM 2.5 dan sensor MQ 7 untuk mendeteksi polutan yang berada di udara dan apabila
melebihi ambang batas buzzer akan berbunyi. Pembacaan sensor akan diolah oleh
mikrokontroler dan dalam sistem ini digunakan NodeMCU sebagai kontrolernya. Secara
keseluruhan sistem di suplai oleh baterai dan panel surya. Data yang didapat dikirim oleh
ESP8266 ke cloud. Aplikasi android Blynk akan menampilkan data tersebut dan juga
memberikan notifikasi keamanan lingkungan.
Rangkaian skematik sistem dibuat dengan menggunakan aplikasi Fritzing dengan
visualisasi komponen. Rangkaian ini terdiri atas NodeMCU sebagai mikrokontroler, sensor
PM 2.5 untuk mendeteksi debu, Sensor MQ 7 untuk mendeteksi CO, multiplxer untuk
pertukaran pin, LM2569 sebagai penurun tegangan menjadi 5 volt, buzzer sebagai pemberi
alaram, dan baterai sebagai suplai tegangan. Komponen tersebut di rangkai sesuai dengan
input dari masing-masing komponen yang dijelaskan pada gambar 2.

Gambar 2. Diagram Perancangan Sistem Hardware Keseluruhan
3.1.2 Perancangan Sistem Power Supply
Power supply terdiri dari panel surya, dioda dan baterai. Secara umum, diagram
fungsional sistem power supply yang kami rancang terlihat seperti Gambar 3.

Gambar 3. Diagram Perancangan Sistem Power Supply
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3.1.3 Perancangan Software
Perancangan software sistem deteksi partikel polutan PM 2.5 dan CO portabel meliputi
pembuatan algoritma mikrokontroler Arduino UNO dan Android Blynk. Perancangan ini
disesuaikan terhadap kondisi pemasangan sensor.
Algoritma pada mikrokontroler Arduino UNO dibuat menggunakan bahasa C dengan
compiler Arduino IDE 1.8.5. Algoritma ini membutuhkan kondisi lingkungan sekitar
berupa debu dan gas Co. Algoritma ini terlihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Flowchart Program Mikrokontroler
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Penjelasan diagram alir rangkaian pada Gambar 4. diatas adalah sebagai berikut:
1. Awal dari suatu program.
2. Melakukan inisialisasi I2C dan USART.
3. Baca data yang diperoleh dari sensor PM 2.5 dan sensor CO.
4. Mengecek apakah data telah tersedia.
5. Apabila data yang dikeluarkan sudah tersedia maka output pengukuran dari
sensor PM 2.5 dan MQ 7 akan mendeteksi sesuai ambang nilai yang tertera
pada tabel 1.
Tabel 1. Ambang keamanan kadar partikel PM 2.5 dan CO bagi manusia
Kategori

PM 2.5
(ug/m3)

Kadar CO
(ppm)

Baik

0-15

0-50

Sedang

16-65

51-100

Tidak Sehat

66-150

101-199

Sangat Tidak Sehat

151-250

200-299

Berbahaya

>250

>300

6. Sistem akan mengeluarkan notifikasi dan buzzer.
7. Data ditampilkan pada android dan meberikan notifikasi keamanan.
8. Apabila power on maka sistem akan looping kembali dan bila power off maka
sistem akan selesai.
3.2 Pengujian dan Analisa Data
Pengujian sistem deteksi polutan PM 2.5 dan CO portabel dengan memanfaatkan
Internet Of Things (IoT) ini terdiri dari dua tahap, yaitu pengujian pada tiap sub sistem dan
pengujian sistem secara keseluruhan.
3.2.1 Sub Sistem
Pengujian ini terdiri atas pengujian sensor dan pengujian koneksi sistem terhadap
internet yang dijelaskan sebagai berikut.
3.2.1.1 Pengujian Sensor
Pengujian sensor dilakukan di Laboratorium Fisika Dasar STMKG. Sistem diuji dengan
menggunakan parameter buatan yaitu berupa asap dari kertas dan debu. Pembacaan sensor
dilakukan secara kontinyu sesuai dengan untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Hasil
tersebut dilakukan digunakan untuk menguji algoritma dari sistem untuk memberikan
notifikasi keamanan terhadap polutan PM 2.5 dan CO. Hasil pengujian terlihat pada tabel
2.
No
1
2
3
4

Pukul
09:05:43
09:08:17
09:12:50
09:14:27

5

09:18:43

Tabel 2. Hasil Pengujian Sensor PM 25
Notifikasi
Indikator LED
Aman
Biru Muda
Sedang
Hijau Muda
Tidak Sehat
Kuning
Sangat Tidak Orange
Sehat
Berbahaya
Merah
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5.32
16.73
70.13
200.23
280.29
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Tabel 3. Hasil Pengujian Sensor CO
No Pukul
Notifikasi
CO (ppm)
1
09:21:41 Aman
11.17
2
09:23:05 Sedang
20.91
3
09:26:33 Tidak Sehat
87.15
4
09:28:23 Sangat Tidak 173.28
Sehat
5
09:32:16 Berbahaya
253.88
Pengujian CO dilakukan dengan cara memberikan asap dengan variabel bebas berupa
jarak dan banyaknya asap yang di hasil pembakaran. Pengujian PM 2.5 dilakukan dengan
cara memberikan debu berupa bedak dan partikel tanah halus untuk mengkondisikan hasil
yang sesuai dengan ambang batas keamanan. Pengujian tersebut dapat dilihat pada
lampiran gambar pengujian sensor
3.2.1.2 Pengujian Koneksi Wifi
Pengujian koneksi wifi dilakukan dengan cara menyalakan dan mematikan hotspot pada
sistem. Koneksi akan terhubung apabila LED indikator menyala dan koneksi tidak
terhubung apabila LED indikator mati. Hasil pengujian ditampilkanpada gambar 4.5.

Gambar 5. Pengujian koneksi wifi
3.2.2 Pengujian Sistem Keseluruhan
Pengujian sistem keseluruhan dilakukan dengan cara mengoperasikan setiap
subsistem secara serentak dalam waktu operasi yang bersamaan. Pengujian ini dilakukan
di Kebayoran dengan membawa sensor pada tas. Pembacaan sensor dapat dilihat pada tabel
4.
Tabel 4. Hasil Pengujian Sistem Keseluruhan
No
CO
PM2,5
1
19,59
2,74
2
19,54
6,41
3
17,90
5,67
4
17,72
3,61
5
19,34
2,74
6
19,59
6,41
7
19,15
1,72
8
19,25
5,67
9
17,72
3,81
10
19,10
7,59
11
19,20
5,98
12
19,10
9,04
13
19,20
8,88
14
19,01
3,18
15
19,06
4,00
16
17,37
3,69
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Gambar 6. Grafik pengujian lapangan
Pengujian telah dilakukan dengan prosedur yang sesuai dan di dapatkan hasil seperti
yang tertera pada tabel 4.4. berdasarkan hasil tersebut didapatkan bahwa di daerah
Perumahan Kebayoran masih dalam kondisi yang aman untuk pernapasan manusia,
sehingga daerah tersebut masih layak untuk area hunian. Kondisi ini terpantau aman
dengan asumsi bahwa saat pengujian dilakukan pada jam kerja sehingga aktivitas tidak
terlalu padat.
4.

KESIMPULAN
1) Sistem deteksi polutan PM 2.5 dan CO telah bekerja dengan cukup baik untuk
memonitoring kondisi di Bintaro Jaya.
2) Pengujian sistem dilakukan dengan prosedur yang sesuai dan sistem telah dapat
terhubung dengan hotspot sehingga ditampilkan dengan kondisi LED menyala dan
tidak menyala.
3) Display Blynk dapat menampilkan data yang sesuai dan dapat memberikan
notifikasi kepada user.
4) Pengujian di perumahan Kebayoran didapatkan hasil yang cukup bagus. Kondisi
tersebut terpantau aman sehingga cocok untuk daerah hunian.
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Perbandingan Kualitas Udara PM10 Saat Kejadian Asap dan
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Stasiun Meteorologi Beringin Barito Utara
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ABSTRAK - Bencana kabut asap yang selalu terjadi hampir setiap tahun khususnya di
Muara Teweh, Kalimantan Tengah cukup mengganggu aktivitas sehari-hari dan
menyebabkan polusi udara yang buruk bagi kesehatan masyarakat. Kabut asap disebabkan
oleh adanya partikel padat yang mengambang di udara dan biasanya disebut Particulate
Matter (PM) yang berhubungan langsung dengan kesehatan manusia. PM10 merupakan
salah satu kelompok dari PM dengan ukuran diameter < 10 µm. Analisis konsentrasi PM10
dianggap mampu dalam menggambarkan kualitas udara saat kejadian kabut asap.
Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan kualitas udara Muara Teweh saat
terjadi kabut asap dan saat kejadian normal. Data pengamatan dan data PM10 yang disertai
dengan parameter suhu dan kelembapan udara periode Agustus 2018 dan September 2018
diperoleh dari Stasiun Meteorologi Beringin Barito Utara. Hasil penelitian menunjukkan
pada saat kejadian asap, nilai PM10 yang cukup tinggi mencapai nilai ambang baku mutu
yaitu mencapai 103 μg/m3 diikuti dengan nilai suhu udara tinggi dan kelembapan udara
yang rendah. Pada saat kejadian normal, nilai PM10 berada dibawah 100 μg/m3 diikuti
dengan suhu udara tinggi dan kelembapan udara yang tinggi. Hal ini menunjukkan kualitas
udara berdasarkan pada konsentrasi PM10 pada saat kejadian asap tahun 2018 masuk dalam
kategori tidak sehat.
Kata kunci: PM10, kualitas udara, kabut asap, cuaca

ABSTRACT - The haze disaster that always happens almost every year, especially in
Muara Teweh, Central Kalimantan, is quite disturbing daily activities and causes bad air
pollution for public health. Smoke is caused by solid particles floating in the air and it’s
usually called Particulate Matter (PM) which is directly related to human health. PM10 is
one of PM with a diameter < 10 µm. Analysis of PM10 concentration is considered capable
of describing air quality during smoke events. This study aims to analyze the air quality
comparison of Muara Teweh during smoke events and normal events. Observation data
and PM10 data are accompanied by air temperature and relative humidity for the period
August 2018 and September 2018 obtained from the Beringin Barito Utara Meteorological
Station. The results showed that at the time of the smoke event, the PM10 value which was
high enough to reach the quality standard threshold value which reached 103 μg / m3
followed by high air temperature values and low relative humidity. During normal events,
PM10 values below 100 μg / m3 followed by high temperatures and high relative humidity.
This shows that air quality based on PM10 concentration during smoke events in 2018
were fall into the unhealthy category.
Keywords: PM10, air quality, smoke, weather
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1.

PENDAHULUAN

Bencana kabut asap yang melanda sebagian besar wilayah Sumatera dan Kalimantan
pada tahun 2015 merupakan salah satu bencana terparah yang pernah terjadi di
Indonesia. Kejadian ini menyebabkan berkurangnya jarak pandang, terjadi pencemaran
udara yang mengganggu kegiatan masyarakat, dan berdampak buruk bagi kesehatan.
Setelah kejadian bencana kabut asap tersebut, pada akhir tahun 2016 Stasiun
Meteorologi Beringin Barito Utara yang terletak di Muara Teweh menjadi salah satu
stasiun monitoring kualitas udara di Kalimantan Tengah selain Palangkaraya dan
Buntok. Hal ini dilakukan untuk memantau kualitas udara khususnya di wilayah Muara
Teweh mengingat hampir setiap tahunnya wilayah Muara Teweh sering dilanda
bencana kabut asap.
Particulate Matter (PM) adalah istilah untuk partikel padat atau cair yang ditemukan
di udara. Kabut asap adalah salah satu contoh kejadian yang disebabkan oleh partikel
padat yang mengambang di udara. 1Partikel padat dalam asap ini akan menghamburkan
sinar matahari sehingga mengganggu pandangan. 2,3PM dikelompokkan berdasarkan
ukuran diameter menjadi 3 kelompok secara garis besar yaitu PM10, PM 2,5, dan PM1.
PM10 mengindikasikan partikel mengambang dengan ukuran diameter dibawah 10 µm,
PM2,5 dan PM1 adalah partikel mengambang dengan ukuran diameter dibawah 2,5 µm
dan 1 µm. 4Karena itu analisa konsentrasi PM10 lebih tepat dilakukan saat terjadi
kabut asap yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan dibanding PM2,5 dan PM1.
5,6
PM10 di udara disebabkan oleh 2 proses yang disebut dispersi dan difusi. 7Proses
dispersi dan difusi disebabkan oleh paramter cuaca seperti curah hujan, intensitas
penyinaran matahari, angin, suhu udara, dan kelembapan udara. Curah hujan yang tinggi
dapat menurunkan kadar polutan di udara. Kecepatan angin akan membawa kadar
polutan bergerak searah dengan pergerakannya. 8Intensitas penyinaran matahari yang
tinggi dapat mengindikasikan naiknya kadar polutan udara karena lingkungan yang
panas dan kering dapat menyebabkan polutan terangkat dan melayang di udara.
9
Walaupun begitu unsur cuaca yang berpengaruh terhadap konsentrasi PM10 berbeda
antar lokasi.
Dalam penelitian ini dilakukan perbandingan kualitas udara di wilayah Muara Teweh
akibat kejadian kabut asap. Perbandingan dilakukan dengan menghitung konsentrasi PM10
saat kejadian asap dan normal yang selanjutnya untuPenulis berharap dengan kemajuan
teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini mampu memudahkan masyarakak melihat tingkat
kualitas udara berdasarkan nilai indeks kualitas udara. t dalam memantau dan mengetahui
tingkat kualitas udara suatu wilayah akibat bencana kabut asap yang disebabkan oleh
kebakaran hutan dan lahan, yaitu salah satunya dengan memanfaatkan data monitoring kualitas
udara PM10..
2.

METODE
2.1 Waktu Penelitian
Waktu penelitian dilakukan pada saat kejadian kabut asap dan saat kejadian normal di
Muara Teweh. Tanggal 14 – 18 September 2018 diambil sebagai waktu penelitian saat
terjadinya kabut asap dan tanggal 7 – 11 Agustus 2018 diambil sebagai waktu penelitian
saat kejadian normal. Penentuan waktu kejadian normal didasarkan oleh musim transisi di
Muara Teweh sehingga dianggap tidak terdapat hujan maupun tingkat kekeringin yang
masih dalam kategori rendah.
2.2 Data Penelitian
Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari
Stasiun Meteorologi Beringin Barito Utara. Data tersebut terdiri dari data kualitas udara
berupa konsentrasi kadar Particulate Matter (PM10) yang didalamnya terdapat parameter
suhu dan kelembapan udara. Selain itu data observasi berupa data angin dan penyinaran
matahari juga digunakan dalam penelitian ini.
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2.3 Peralatan Penelitian
Adapun peralatan yang digunakan untuk mendukung penelitian ini antara lain:
a. Perangkat lunak aplikasi Microsoft Excel 2010 untuk membuat grafik, tabel, dan
mengolah data.
b. Server alat pengamatan PM10 otomatis Continuous Ambient Particulate Monitor yang
diseting untuk melakukan pengamatan PM10 setiap 5 menit disertai dengan data waktu
pengamatan, suhu, dan kelembapan udara.
c. WR Plot View versi 8.0.2 dari Lakes Environmental untuk pembuatan skema angin.
2.4 Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode analisis sebab akibat yang bersifat
deskriptif. Metode ini bertujuan untuk membandingkan kualitas udara saat kejadian asap
dan normal. Analisis pengaruh faktor meteorologis juga dilakukan saat kejadian asap dan
normal yang selanjutnya dideskripsikan dengan mengintepretasikan parameter yang diteliti.
Metode deskriptif dilakukan dengan mensimulasi data numerik seperti data angin dengan
menggunakan perangkat lunak windrose untuk melihat skema angin di wilayah Muara
Teweh. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif dengan tujuan untuk
mengetahui sejauh mana hubungan antara variabel dari fenomena yang diteliti.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Analisis Data PM10

Gambar 1. Grafik Hubungan PM10 dengan Suhu dan Kelembapan Udara Saat Kejadian
Normal

Berdasarkan grafik hubungan antara konsentrasi partikulat (PM10) dengan suhu
dan kelembapan udara pada saat kejadian normal yang terlihat pada Gambar 1, dapat
diketahui bahwa pada saat kejadian normal nilai PM10 tertinggi mencapai 90 μg/m3
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pada tanggal 8 Agustus 2018. Tingginya nilai PM10 tersebut pada malam hari yang
diikuti dengan nilai kelembapan yang tinggi dan suhu yang rendah bukan
mengindikasikan sebagai adanya partikel padat seperti kabut asap melainkan partikel
jenis lain yang berukuran dibawah 10 µm. Hal ini karena kabut asap lebih dominan
terjadi pada siang hari dimana masih terdapat penyinaran matahari dan suhu yang
tinggi diikuti kelembapan udara yang rendah. Pada siang hari nilai PM10 hanya
mencapai 50 μg/m3 dengan suhu udara berkisar 28°C - 31°C diikuti kelembapan
udara berksiar antara 58% - 70%.
Pada periode bulan Agustus 2018 merupakan periode musim transisi dari hujan
ke kemarau dimana curah hujan berkurang dan tingkat kekeringan yang masih dalam
batas normal. Hal ini mengakibatkan suhu udara, kelembapan udara, maupun
konsentrasi PM10 masih tergolong normal. Keadaan ini menyebabkan potensi debu
serta kebakaran hutan dan lahan relatif kecil sehingga peningkatan konsentrasi
partikulat (PM10) pada siang hari pun cenderung rendah. Kelembapan udara yang
relatif tinggi menyebabkan keadaan udara akan lebih lembab sehingga sumber
pencemar/polutan berkurang dan peningkatan nilai konsentrasi partikulat juga
cenderung rendah.

Gambar 2. Grafik Hubungan PM10 dengan Suhu dan Kelembapan Udara Saat Kejadian Asap
Gambar 2 menunjukkan adanya perubahan interaksi antara konsentrasi PM10 dengan
suhu dn kelembapan udara. Suhu udara pada saat kejadian kabut asap cenderung lebih
tinggi dibanding kondisi normal yaitu berkisar antara 29°C - 33°C. Nilai kelembapan udara
juga cenderung lebih rendah pada saat kejadian kabut asap dibandingkan saat kejadian
normal yaitu berkisar 39% - 65%. Saat kejadian asap pada September 2018, nilai PM10
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mencapai 103 μg/m3 pada siang hari. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan saat kejadian
normal.
Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa antara kelembapan udara relatif
dengan konsentrasi partikulat (PM10) memiliki keterkaitan yaitu ketika kelembapan udara
relatif turun maka konsentrasi partikulat akan naik. 8Hal ini disebabkan ketika kelembapan
udara relatif rendah, maka keadaan udara akan kering sehingga sumber pencemar/polutan
akan mudah terangkat dan melayang di udara bebas, sehingga lebih mudah terpapar dan
akan meningkatkan nilai konsentrasi partikulat. Selain itu, bulan September merupakan
periode musim kemarau di wilayah Muara Teweh dimana potensi debu serta kebakaran
hutan dan lahan sangat besar, yang berpengaruh terhadap meningkatnya konsentrasi
partikulat (PM10).
Berdasarkan nilai PM10 diatas maka dapat disimpulkan pada saat kejadian normal, nilai
kualitas udara berada pada rentang 0 – 50 sehingga masuk dalam kategori Baik. Hal ini
tidak memberikan efek bagi aktivitas maupun kesehatan masyarakat. Sebaliknya saat
kejadian kabut asap, nilai kualitas udara mencapai rentang 101 – 199 sehingga masuk
dalam kategori Tidak Sehat. Walaupun tidak memberikan efek pada kesehatan masyarakat,
namun cukup dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan bisa menimbulkan kerusakan
pada tumbuhan ataupun nilai estetika.
Kategori
Baik

Sedang

Tidak Sehat

Sangat Tidak Sehat
Berbahaya

Tabel 1. Nilai Indeks Kualitas Udara10
Rentang
Penjelasan
0 - 50
Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi
kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada
tumbuhan, bangunan atau nilai estetika.
51 - 100
Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi
kesehatan manusia atau hewan tetapi berpengaruh pada
tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika.
101 - 199
Tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi
kesehatan manusia atau hewan yang sensitif atau bisa
menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai
estetika.
202 - 299
Tingkat kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan
pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.
300 - lebih
Tingkat kualitas udara berbahaya secara umum dapat
merugikan
kesehatan yang serius pada populasi.

3.2 Analisis Angin

(a)

(b)

Gambar 3. Grafik Perbandingan Data Angin (a) Kejadian Normal, dan (b) Kejadian Asap
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Angin berperan besar dalam penyebaran asap sehingga dengan adanya vektor
angin dapat memperlihatkan lintasan polutan. Kecepatan angin akan membawa
kadar polutan bergerak searah dengan pergerakannya. Kecepatan angin yang rendah
membuat polusi mengendap, sedangkan kecepatan angin yang tinggi membuat
polusi terberai. Pada saat kejadian normal seperti pada Gambar 3a, dapat dilihat arah
angin yang dominan bergerak dari arah barat daya dengan kecepatan berkisar antara
0 – 7 knot. Sedangkan saat kejadian asap, arah angin cenderung bervariasi dan
dominan bergerak dari barat daya dengan kecepatan berkisar antara 0 – 11 knot. Hal
ini menunjukkan pada saat kejadian kabut asap, polutan berasal dari barat daya dan
utara. Keadaan angin yang cukup kencang menyebabkan polutan cepat terberai
sehingga jarak pandang saat kejadian asap tidak terlalu rendah. 8Hubungan antara
kecepatan angin dan konsentrasi partikulat (PM10) signifikan, kuat dan searah. Ini
artinya ketika kecepatan angin naik maka konsentrasi partikulat juga naik, hal ini
dikarenakan sumber pencemar/polutan tidak hanya berasal dari sekitar Muara Teweh
tapi juga dari daerah yang lebih jauh lagi. Periode September – Oktober merupakan
musim kemarau dimana polutan lebih kering dan ringan sehingga lebih mudah
diterbangkan oleh angin.
3.3 Analisis Penyinaran Matahari
Tabel 2. Perbandingan Penyinaran Matahari.
Tanggal
7 Agustus 2018
8 Agustus 2018
9 Agustus 2018
10 Agustus 2018
11 Agustus 2018
Rata-Rata

Penyinaran
(%)
36
46
85
56
14
42

Tanggal
14 September 2018
15 September 2018
16 September 2018
17 September 2018
18 September 2018
Rata-Rata

Penyinaran
(%)
65
76
88
24
91
69

Intensitas penyinaran matahari juga mempunyai korelasi positif terhadap nilai PM10.
Penyinaran matahari yang tinggi dapat mengindikasikan naiknya kadar polutan udara
karena lingkungan yang panas dan kering dapat menyebabkan polutan terangkat dan
melayang di udara. Semakin lama penyinaran maka nilai PM10 semakin meningkat. Dari
Tabel 2 diatas dapat dilihat nilai rata-rata penyinaran matahari saat kejadian normal sebesar
42%, sedangkan saat kejadian kabut asap nilai rata-rata penyinaran matahari sebesar 69%.
Hal ini mendukung peningkatan nilai PM10 saat kejadian kabut asap karena kebakaran
hutan mudah terjadi saat penyinaran matahari yang cukup tinggi.
4.

KESIMPULAN

Berdasarkan beberapa analisis diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh suhu,
kelembapan udara, angin, dan penyinaran matahari terhadap kejadian kabut asap tahun 2018.
Saat kejadian normal, suhu udara cenderung normal dengan nilai kelembapan udara yang
cukup tinggi, serta penyinaran matahari yang tidak terlalu tinggi sehingga nilai kualitas udara
masih masuk dalam kategori intensitas Baik. Sebaliknya saat kejadian kabut asap, suhu udara
cenderung tinggi dengan nilai kelembapan udara yang lebih rendah, serta penyinaran matahari
yang cukup tinggi sehingga nilai kualitas udara masuk dalam kategori Tidak Sehat.
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Abstrak - Sumber utama pencemaran udara di daerah perkotaan adalah emisi kendaraan
bermotor, yang menyumbang 90% dari polusi udara di kota besar. Satya Widya Yudha
selaku Wakil Ketua Komisi Energi DPR RI memperkirakan akan terjadi peningkatan
penggunaan kendaraan bermotor hingga 50% dalam kurun waktu 12 tahun ke depan.
Hal ini akan memicu peningkatan kadar polutan di udara. CO merupakan salah satu
polutan yang paling banyak diemisikan oleh kendaraan bermotor dengan lifetime yang
cukup panjang hingga satu bulan. Kelebihan CO di atmosfer akan menyebabkan efek
rumah kaca yang berdampak pada pemanasan global. Maka dari itu, perlu adanya upaya
untuk menanggulangi dampak yang akan terjadi. Penulisan karya tulis ini bertujuan
untuk menjelaskan sistem X-Pollution sebagai metode yang efektif dalam
penanggulangan dampak polusi udara. Cara kerjanya adalah dengan mengintegrasikan
aplikasi X-Pollution yang dihubungkan dengan sensor kecepatan yang dipasang pada
kendaraan. Sensor ini akan mendeteksi jarak yang telah ditempuh oleh kendaraan
tersebut, kemudian data tersebut dikalkulasikan menjadi kadar CO yang telah
diemisikan. Setelah itu, X-Pollution akan memberikan notifikasi apabila kendaraan
tersebut telah menyumbang emisi melebihi ambang batas harian. X-Pollution akan
mengakumulasikan data CO yang dihasilkan tiap satu minggu sehingga pengguna dapat
mengetahui tingkat CO yang telah dikeluarkan ke lingkungan, dengan ini diharapkan
pengguna aplikasi memiliki kesadaran untuk meminimalisir polusi udara akibat
penggunaan kendaraan bermotor yang ia gunakan.
Kata kunci : X-Pollution, Sensor, Polusi Udara, CO, Kendaraan Bermotor, Aplikasi

Abstract - The main source of air pollution in urban areas is motor vehicle emissions,
which account for 90% of air pollution in big cities. Satya Widya Yudha as Vice
Chairman of the Energy Commission of The House of Representatives of the Republic
of Indonesia estimates that there will be an increase of up to 50% of motor vehicle use
in the next 12 years. This will trigger a rise of pollutant levels in the air. CO is one of
the most emitted pollutants by motor vehicles with a relatively long lifetime for up to
one month. Excessive CO in the atmosphere will cause a greenhouse effect that has an
impact on global warming. Therefore, we need an effort to overcome the upcoming
impacts. The writing of this paper aims to explain the X-Pollution system as an effective
method in overcoming the effects of air pollution. It works by integrating the X-Pollution
application that is connected to the speed sensor installed on the vehicle. This sensor
will detect the distance traveled by the vehicle, the data further is calculated to CO
levels that have been emitted. After that, X-Pollution will provide a notification if the
vehicle has contributed emissions exceeding the daily threshold. X-Pollution will collect
CO data produced every week so that users can find out the level of CO that has been
released into the environment. With this application users are expected to grow
awareness to minimize air pollution due to the use of motorized vehicles that they use.
Keywords : X-Pollution, Sensor, Air Pollution,CO, Motor Vehicle, Application
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1.

PENDAHULUAN

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara
adalah pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan
ekonomi, mulai dari alokasi pembiayaan publik hingga swasta, infrastruktur dipandang
sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Salah satu infrastruktur yang
memiliki peran penting dalam mendukung manusia untuk dapat melakukan aktivitasnya
adalah transportasi. Seiring dengan pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang
cukup meningkat,maka aktivitas berkendara khususnya di kota-kota besarpun
meningkat6. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah kendaraan bermotor di
Indonesia telah mengalami peningkatan dari 36,6 juta unit pada tahun 2005 menjadi
138,5 juta unit pada 2017. Satya Widya Yudha selaku Wakil Ketua Komisi Energi DPR
RI memperkirakan akan terjadi peningkatan penggunaan kendaraan bermotor hingga
50% dalam kurun waktu 12 tahun ke depan10. Aktivitas tersebut tentunya akan
meningkatkan produksi gas emisi dari kendaraan yang dapat menyebabkan polusi
udara6.
Peningkatan polusi udara dari sektor transportasi sangat signifikan dan berdampak
pada kehidupan dan lingkungan saat ini. Salah satu polutan udara yang berbahaya dan
jumlahnya sangat dominan adalah gas Karbon Monoksida (CO) yang dihasilkan dari
proses pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna dari kendaraan bermotor. Gas
karbon monoksida (CO) merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa,
tidak mengiritasi , mudah terbakar, sangat beracun, serta tidak larut dalam air. Senyawa
CO mempunyai potensi bersifat racun yang berbahaya terhadap manusia, karena
mampu membentuk ikatan yang kuat dengan pigmen darah yaitu haemoglobin
(Dharmawan dan Susanti, 2012). Paparan udara dengan gas CO dapat mengakibatkan
keracunan sistem saraf pusat dan jantung. Keracunan ini terjadi jika paparan gas CO
melampaui batas dari yang bisa di toleransi tubuh, yaitu lebih dari 250 ppm (Rezki,
2012)4.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti merancang sebuah aplikasi yang diberi nama XPOLLUTION. Aplikasi ini bertujuan untuk meminimalkan produksi CO berlebih di
udara. Dalam penelitian ini memberikan luaran prototype berupa sebuah aplikasi yang
digunakan untuk memonitor produksi CO pada setiap kendaraan8. Kemudian, aplikasi
akan memberikan early warning apabila pengguna kendaraan bermotor telah
menempuh jarak berkendara yang menyebabkan produksi CO di udara melewati
ambang batas harian.
2.

METODE

2.1 Tahap Persiapan
Tahap pertama dalam pembuatan sistem ini adalah mencari data yang diperlukan,
yaitu dengan dilakukannya pengamatan kadar CO dengan alat Carbon Monoxide Meter
Extech. Pencarian data ini dilakukan di Taman Dago, persimpangan Jalan Ir.H.
Djuanda, Lb Siliwangi, Kota Bandung, pada Senin, 4 Maret 2019 pukul 07.00-10.00
WIB dan Kamis, 7 Maret 2019 pukul 15.00-18.00 WIB. Kedua waktu tersebut dipilih
dengan pertimbangan bahwa itu adalah jam berangkat dan pulang kerja.
2.2 Tahap Pembuatan Prototype Aplikasi
Tahap pembuatan prototype aplikasi X-Pollution dilakukan dengan menggunakan
bantuan web marvelapp pembuatan prototype aplikasi dilakukan di Institut Teknologi
Bandung. Pembuatan prototype aplikasi berplatform android diawali dengan analisis
kebutuhan aplikasi. Setelah mendapatkan spesifikasi kebutuhan aplikasi, dilakukan
perancangan dari aplikasi. Setelah didapat rancangan dari aplikasi, dilakukan
implementasi untuk membuat prototype aplikasi yang sebenarnya diperlukan juga untuk
membuat sebuah sensor yang digunakan untuk menyambungkan antara aplikasi dengan
kendaraan untuk membaca berapa jarak yang telah ditempuh oleh kendaraan.
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3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Data
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2009,
ambang batas emisi gas CO pada kendaraan bermotor tipe baru disajikan dalam tabel di
bawah ini :
Tabel 1. Ambang batas emisi gas CO pada kendaraan bermotor

CATATAN:
L1 : Kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas silinder mesin tidak lebih dari 50
cm3 dan dengan desain kecepatan maksimum tidak lebih dari 50 km/jam apapun jenis
tenaga penggeraknya.
L2 : Kendaraan bermotor beroda 3 dengan susunan roda sembarang dengan kapasitas
silinder mesin tidak lebih dari 50 cm3 dan dengan desain kecepatan maksimum tidak
lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga penggeraknya.
L3 : Kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas silinder lebih dari 50 cm3 atau
dengan desain kecepatan maksimum lebih dari 50 km/jam apapun jenis tenaga
penggeraknya.
L4 : Kendaraan bermotor beroda 3 dengan susunan roda asimetris dengan kapasitas
silinder mesin lebih dari 50 cm3 atau dengan desain kecepatan maksimum lebih dari 50
km/jam apapun jenis tenaga penggeraknya (sepeda motor dengan kereta).
L5 : Kendaraan bermotor beroda 3 dengan susunan roda simetris dengan kapasitas
silinder mesin lebih dari 50 cm3 atau dengan desain kecepatan maksimum lebih dari 50
km/jam apapun jenis tenaga penggeraknya7.
Pada penelitian ini digunakan sampel kendaraan bermotor kategori L3 merk Honda
Beat (2015) dengan kapasitas mesin 108 cm3 dengan jarak tempuh pada masing-masing
percobaan adalah 5 km. Dilakukan dua kali percobaan pada kendaraan ini dengan
parameter yang berubah adalah kecepatan, dengan perolehan data sebagai berikut :
Tabel 2. Emisi gas CO pada kendaraan yang diuji

No.
1
2
3
4

Jarak Tempuh (km)
10.684
10.702
10.732
10.761

Kecepatan (km/jam)
30
30
60
60
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Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dapat dilihat bahwa emisi CO
berbanding lurus dengan kecepatan1. Pada saat kendaraan melaju dengan kecepatan
yang lebih tinggi, emisi CO yang dihasilkan juga lebih tinggi. Bahkan pada data diatas
menunjukkan peningkatan emisi sebesar 90,625%-154,167%. Angka ini belum
melampaui ambang batas emisi CO sesuai tipe kendaraan, yaitu L32. Jika
mempertimbangkan jumlah kendaraan yang melintas bersamaan pada satu waktu, pasti
angka tersebut akan makin mendekati ambang batas3.
Selain itu, peningkatan kadar emisi CO pada kendaraan bermotor juga dipengaruhi
oleh jarak tempuhnya. Frekuensi penggunaan kendaraan dan bertambah tuanya umur
mesin akan menyebabkan konsentrasi emisi CO yang dihasilkan semakin besar. Hal ini
disebabkan oleh komponen – komponen mesin (yang berperan penting dalam proses
pembakaran) yang telah banyak mengalami proses keausan. Selain itu, banyak kotoran
yang menempel di saringan udara. Aktivitas tersebut tentunya akan terus menyumbang
kadar CO di atmosfer yang dapat mencemari udara, sehingga akan menyebabkan efek
rumah kaca yang berdampak pada pemanasan global9.
Maka dari itu, perlu adanya upaya untuk menanggulangi dampak yang akan terjadi.
Salah satunya adalah dengan membuat aplikasi berbasis android yaitu X-Pollution.
Aplikasi ini akan menyajikan data emisi CO pada tiap kendaraan dan memberikan
peringatan pada pengguna apabila kadar CO yang diemisikan telah mencapai ambang
batas, sehingga pengguna aplikasi memiliki kesadaran untuk mengurangi polusi udara
akibat penggunaan kendaraan bermotor yang ia gunakan.
3.2 Prototype Aplikasi X-Pollution
Prototype dapat diakses di bit.ly/X-PollutionITB
3.2.1

Menu Utama & Deskripsi Aplikasi
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3.2.2

Mengaktifkan Bluetooth agar perangkat terpasang pada sensor

3.2.3

Login

3.2.4

Hasil pembacaan kadar emisi CO pada kendaraan
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3.3 Cara Kerja Prototype Aplikasi X-Pollution
Setiap pengguna harus menginstal aplikasi X-Pollution dan membeli sensor yang
akan dipasang pada kendaraan terlebih dahulu. Kemudian pengguna harus
menghubungkan antara smartphone android dengan sensor tersebut melalui Bluetooth.
Setelah terhubung, pengguna harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan satu buah
akun. Pada akun tersebut, akan dimasukkan data mengenai jenis kendaraan. Pengguna
bisa memilih salah satu dari dua jenis kendaraan yang diberikan, yaitu sepeda motor
atau mobil. Sedangkan kadar CO yang diemisikan akan ditampilkan secara otomatis
oleh aplikasi berdasarkan jarak yang dideteksi oleh sensor.
X-Pollution akan memberikan notifikasi apabila kendaraan tersebut telah
menyumbang emisi melebihi ambang batas harian. Data CO yang didapat akan
diakumulasikan setiap satu minggu sehingga pengguna dapat mengetahui tingkat CO
yang telah dikeluarkan ke lingkungan, dengan ini diharapkan pengguna aplikasi
memiliki kesadaran untuk meminimalisir polusi udara akibat penggunaan kendaraan
bermotor yang ia gunakan.
4.

KESIMPULAN

Kesimpulannya, untuk menngurangi dampak dari pemanasan global akibat polusi
udara, kita harus menyadari terlebih dahulu penyebab utamanya. Dalam hal ini yaitu
emisi gas karbon monoksida (CO) dari kendaraan bermotor. Sebagai pengguna
kendaraan bermotor yang bertanggung jawab, kita sebaiknya meminimalisir emisi CO
sedapat mungkin agar tidak melebihi ambang batas. Maka dari itu, X-Pollution dibuat
untuk membantu para pengguna kendaraan bermotor untuk memantau gas CO yang ia
emisikan melalui jarak tempuh dan kecepatan yang telah dilaluinya. Kami yakin bahwa
dengan memanfaatkan aplikasi ini, masyarakat akan timbul kesadarannya untuk turut
berkontribusi menjaga kualitas udara dimulai dari diri mereka masing-masing.
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Meteorologi di Jakarta Pusat dengan Periode Data Januari
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ABSTRAK - PM2.5 merupakan partikel yang memiliki diameter aerodinamik yang
ukurannya kurang dari atau sama dengan 2,5 µm yang mampu memasuki dan memblokir
saluran terkecil yang terdapat di paru-paru. Partikel ini dihasilkan dari semua jenis
pembakaran, termasuk kendaraan bermotor, pembangkit listrik, dan beberapa proses
industri. Jakarta Pusat sebagai salah satu kota urban dengan kepadatan penduduk dan
mobilitas kegiatan penduduk yang tinggi memiliki peran sebagai penyumbang konsentrasi
PM2.5 karena banyaknya aktivitas kendaraan bermotor. Faktor meteorologi berperan aktif
dalam penyebaran konsentrasi PM2.5. Faktor meteorologi dapat berupa suhu udara,
kelembaban udara, curah hujan, arah dan kecepatan angin. Pada penelitian ini bertujuan
untuk melihat pola distribusi temporal, sebaran konsentrasi PM2.5 serta melihat korelasinya
dengan faktor meteorologi di Jakarta Pusat. Pengolahan dan analisis data partikulat PM2.5
ini dilakukan menggunakan package openair. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
rata-rata konsentrasi PM2.5 di Jakarta Pusat masih dalam kondisi yang baik pada udara
ambien. Konsentrasi partikulat PM2.5 secara diurnal dan mingguan menunjukkan pola yang
sama dimana naiknya konsentrasi PM2.5 mulai terjadi pada saat pagi hari hingga tengah hari
dan mulai menurun saat menjelang waktu sore hari. Konsentrasi maksimum pada hari kerja
lebih tinggi daripada akhir pekan. Arah angin dari arah barat daya diidentifikasi membawa
polutan PM2.5 rendah. Adapun korelasi positif terdapat pada korelasi antara konsentrasi
PM2.5 dengan suhu udara dan kecepatan angin dengan nilai korelasi sebesar 0.269 dan
0.087. Korelasi negatif terdapat pada korelasi antara konsentrasi PM2.5 dengan curah hujan
dan kelembaban udara dengan nilai korelasi sebesar -0.020 dan -0.227.
Kata kunci: PM2.5 , Faktor Meteorologi, Korelasi

ABSTRACT – PM2.5 is a particle with an aerodynamic diameter that is less than or equal
to 2.5 µm . It can spread and block the smallest hole in the lungs. These particles are
produced from all types of combustion, including motor vehicles, power plants, and several
industrial processes. Central Jakarta as one of the urban cities with high population density
and rush mobility of activities has a role as a contributor to PM2.5 concentration due to the
large number of vehicle activities. Meteorological factors play an active role in the spread
of PM2.5 concentrations. Meteorological factors can be air temperature, air humidity,
rainfall, wind direction, and wind speed. This study aims to analyze the temporal
distribution pattern, distribution of PM2.5 concentration and see its correlation with
meteorological factors in Central Jakarta. The process and analysis of PM 2.5 particulate
data was done by using package openair. The results of this study indicate that the average
concentration of PM2.5 in Central Jakarta is still in good condition for ambient air. PM2.5
particulate concentrations showed the same pattern diurnaly and weekly ,in which the
increase of PM2.5 concentrations began to occur in the morning until midday and began to
decline when it was approaching the afternoon time. Maximum concentration on weekdays
was higher than weekends. Wind speed from the southwest was identified to carry low
PM2.5 pollutants. There is positive correlation between PM2.5 concentration and
meteorological factors; air temperature and wind speed . The correlation values are 0.269
and 0.087. Negative correlation is found in the correlation between PM2.5
concentration,and meteorological factors; rainfall and air humidity with correlation
values of -0.020 and -0.227.
Keywords: PM2.5 , Meteorological Factors, Correlation
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1.

PENDAHULUAN

Pencemaran udara merupakan masuknya atau tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke
dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan sehingga
menurunkan kualitas lingkungan.1 Polutan seperti debu, asap, gas, kabut, bau, asap, atau
uap terjadi dalam jumlah yang bervariasi, memiliki karakteristik dan waktu dan memiliki
potensi untuk mengubah keadaan atmosfer.2 Particulate Matter (PM) di atmosfer berasal
dari sumber antropogenik dan alami.3
Partikel berukuran dibawah 2.5 μm disebut juga (PM2.5) apabila terhirup tidak dapat
disaring dalam sistem pernapasan bagian atas dan akan menembus bagian terdalam paruparu.4 Berkaitan dengan pencemaran kualitas udara, melalui Peraturan Pemerintah RI No.
41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, sudah ditetapkan baku mutu
udara ambien nasional untuk PM2.5 sebesar 65 μm/m3 untuk rata – rata 24 jam.5
Kondisi meteorologi dapat menentukan perilaku partikulat di atmosfer.6 Faktor
meteorologi juga dapat mempengaruhi variasi temporal dan spasial suatu polutan di suatu
wilayah.7 Walaupun tidak sering kali terjadi, namun konsentrasi PM yang tinggi tersebut
dapat sangat berbahaya terhadap kesehatan di wilayah urban.8 Berdasarkan data Indeks
Standar Pencemar Udara (ISPU) dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta tahun
2018 diketahui bahwa Jakarta Pusat termasuk dalam kategori kota yang tidak sehat akibat
banyaknya hari tercemar di kota tersebut.9 Maka dari itu, diperlukan penelitian mengenai
pola distribusi temporal, sebaran konsentrasi PM2.5 dan hubungannya dengan faktor
meteorologi dalam melakukan pemantauan kualitas udara di Jakarta Pusat. Diharapkan
dengan adanya penelitian ini, dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi pemerintah
dalam melakukan pengaturan kualitas udara di Jakarta dan membantu masyarakat di
Jakarta Pusat dalam mencegah penyakit pernapasan akibat permasalahan pencemaran
udara.
2.

METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi Penelitian
Lokasi yang dijadikan objek penelitian adalah Jakarta Pusat yang memiliki koordinat
6,1805° LS dan 106,8284° BT dengan diwakili oleh data Stasiun Meteorologi Kemayoran
dan pos pengamatan kualitas udara dari US. Embassy.10
2.2 Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Data pengamatan suhu udara, kelembaban udara, curah hujan, arah dan kecepatan angin
per jam dengan periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2018 di Stasiun
Meteorologi Kemayoran.
2. Data pengamatan kualitas udara konsentrasi PM2.5 per jam dengan periode Januari 2016
sampai dengan Desember 2018 dari pos pengamatan kualitas udara dari US. Embassy
yang diperoleh melalui alamat website yaitu :
(airnow.gov/index.cfm?action=airnow.global_summary#Indonesia$Jakarta_Central).
2.3 Metode
Data diolah dengan menggunakan package R yaitu openair untuk menampilkan
timeseries, kalender, distribusi frekuensi, rata-rata bulanan, level, windrose serta polar plot
konsentrasi PM2.5 di Jakarta Pusat. Setelah itu, untuk menjelaskan korelasi antara suhu,
kelembaban udara, curah hujan, dan kecepatan angin dengan PM2.5, maka data diolah
menggunakan aplikasi SPSS dengan menggunakan perhitungan korelasi :
𝑟=

𝑛∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)
√[{𝑛∑𝑥 2 − (∑𝑋)2 }{𝑛∑𝑌 2 − (∑𝑌)2 }]
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Plotting data konsentrasi PM2.5
Dari gambar 1, dapat dilihat bahwa konsentrasi PM2.5 di Jakarta Pusat tersedia pada
setiap tahun. Tahun 2016 memiliki nilai konsentrasi PM2.5 diatas 200 μg/m³ dengan
kejadian hari yang paling banyak dibandingkan tahun lainnya. Adapun tahun lainnya
memiliki rata-rata nilai konsentrasi dibawah 200 μg/m³.

Gambar 1. Time series konsentrasi PM2.5 tahun 2016-2018
3.1.1 Kalender Konsentrasi PM2.5
Berdasarkan gambar 2, nilai rata-rata konsentrasi PM2.5 tertinggi pada tanggal 20 Januari
2016.

Gambar 2. Kalender konsentrasi PM2.5 tahun 2016
Berdasarkan gambar 3, nilai rata-rata konsentrasi PM2.5 ertinggi pada tanggal 27 Mei
2017.

Gambar 3. Kalender konsentrasi PM2.5 tahun 2017
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Berdasarkan gambar 4, nilai rata-rata konsentrasi PM2.5 tertinggi pada tanggal 30 Juli
2018.

Gambar 4. Kalender konsentrasi PM2.5 tahun 2018
3.1.2 Histogram Distribusi Frekuensi Konsentrasi PM2.5
Berdasarkan data observasi konsentrasi PM2.5 per jam selama 3 tahun periode Januari
2016 – Desember 2018 di Jakarta Pusat, dapat dilihat pada gambar 5 bahwa distribusi
konsentrasi PM2.5 berada pada nilai 0 sampai >200 μg/m³. Frekuensi terbesar berada pada
interval 0 sampai 50 μg/m³. Terdapat nilai konsentrasi PM2.5 di Jakarta Pusat yang mencapai
nilai hingga 865.3 μg/m³.

Gambar 5. Distribusi frekuensi PM2.5 tahun 2016-2018
3.1.3 Rata-rata konsentrasi bulanan PM2.5
Pada gambar 6, rata-rata konsentrasi bulanan PM2.5 periode Januari-Desember 2018
menunjukkan nilai tertinggi pada bulan Juli 2018, sedangkan rata-rata konsentrasi bulanan
PM2.5 terendah pada bulan Januari 2018.

Gambar 6. Rata-rata konsentrasi bulanan PM2.5
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Tabel 1. Nilai rata-rata konsentrasi bulanan PM2.5
Bulan

Rata-rata PM2.5
Jan-16

38.43046

Feb-16

28.56389

Mar-16

32.95168

Apr-16

36.16833

May-16

49.73454

Jun-16

55.14223

Jul-16

47.46734

Aug-16

44.64772

Sep-16

40.06389

Oct-16

43.28492

Nov-16

45.52166

Dec-16

22.36465

Jan-17

21.35392

Feb-17

27.9388

Mar-17

26.11894

Apr-17

25.98796

May-17

37.74506

Jun-17

27.34427

Jul-17

32.68498

Aug-17

31.57027

Sep-17

34.76226

Oct-17

28.09489

Nov-17

27.41594

Dec-17

15.6754

Jan-18

14.9061

Feb-18

24.22604

Mar-18

25.6452

Apr-18

35.36125

May-18

49.65989

Jun-18

42.54556

Jul-18

56.01922

Aug-18

47.81158

Sep-18

40.89533

Oct-18

45.56425

Nov-18

39.88556

Dec-18

25.87507

Dari tabel 1, rata-rata konsentrasi bulanan PM2.5 di Jakarta Pusat berkisar antara 14.9
µg/m3 - 56.01 µg/m3 . Secara umum, Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Pemerintah
No. 41 Tahun 1999 menetapkan baku mutu PM2.5 untuk pengukuran selama 24 jam sebesar
65 μg/m³. Berdasarkan hasil pengukuran di Jakarta Pusat periode Januari 2016 sampai
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Desember 2018, rata-rata konsentrasi PM2.5 masih dalam kondisi yang baik pada udara
ambien yang diperbolehkan oleh pemerintah.
3.1.4 Level Konsentrasi PM2.5
Berdasarkan gambar 7, dapat dilihat bahwa pola konsentrasi PM2.5 serupa dimana
konsentrasi menurun menjelang sore, dan sebaliknya. Konsentrasi maksimum pada hari
kerja lebih tinggi daripada di akhir pekan, sedangkan konsentrasi minimum pada akhir
pekan lebih rendah daripada di hari kerja.
Berdasarkan gambar 8, dapat dilihat bahwa naiknya konsentrasi PM2.5 mulai terjadi pada
saat pagi dan siang hari mulai dari jam 5 pagi sampai tengah hari dan mulai menurun saat
menjelang waktu sore hari. Hal tersebut dikarenakan pengguna kendaraan bermotor pada
umumnya mulai melakukan aktifitas (berangkat kerja) sekitar jam 5 pagi dan berkurangnya
aktifitas kendaraan mulai menjelang sore hari.

Gambar 7. PM2.5 per jam dalam seminggu

Gambar 8. PM2.5 setiap jam

3.1.5 Windrose
Berdasarkan gambar 9, angin bervariasi dari semua arah dengan dominan dari arah
Barat Laut. Kecepatan angin bervariasi dari 0 hingga 20 knot.

Gambar 9. Frekuensi arah angin di Jakarta Pusat
3.1.6 Polar Plot
Pada gambar 10, arah angin dari arah Barat Daya diidentifikasi membawa polutan PM2.5
rendah. Sementara itu, arah angin dari Barat Laut dan Utara hingga Timur Laut, polutan
PM2.5 dideteksi tinggi tetapi masih di bawah ambang batas 65 μg/m3.
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Gambar 10. Polar Plot
3.2 Hubungan Konsentrasi PM2.5 Terhadap Suhu Udara, Kelembaban Udara,
Curah Hujan dan Kecepatan Angin
Untuk mengetahui hubungan antara konsentrasi PM2.5 dengan suhu udara, curah hujan,
kelembaban udara, dan kecepatan angin perlu dilakukan korelasi antara konsentrasi PM2.5
dengan parameter cuaca yang telah disebutkan, berikut merupakan hasil yang diperoleh.
Tabel 2. Korelasi Antara PM2.5 terhadap Suhu Udara

Berdasarkan tabel 2, nilai korelasi antara konsentrasi PM2.5 dengan suhu udara adalah
sebesar 0.269, nilai ini menunjukkan bahwa kenaikan suhu udara menyebabkan
peningkatan konsentrasi PM2.5 di Jakarta Pusat dan begitu sebaliknya..
Tabel 3. Korelasi Antara PM2.5 terhadap Kelembaban Udara

Berdasarkan tabel 3, nilai korelasi antara konsentrasi PM2.5 dengan kelembaban udara
adalah sebesar -0.227, nilai ini menunjukkan bahwa terjadinya kenaikan kelembaban udara
menyebabkan penurunan konsentrasi PM2.5 di Jakarta Pusat dan begitu sebaliknya.
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Tabel 4. Korelasi Antara PM2.5 terhadap Curah Hujan:

Berdasarkan tabel 4, nilai korelasi antara konsentrasi PM2.5 dengan curah hujan adalah
sebesar -0.020, nilai ini menunjukkan bahwa terjadinya kenaikan intensitas curah hujan
menyebabkan penurunan konsentrasi PM2.5 di Jakarta Pusat dan begitu sebaliknya.
Tabel 5. Korelasi Antara PM2.5 terhadap Kecepatan Angin

Berdasarkan tabel 5, nilai korelasi antara konsentrasi PM2.5 dengan kecepatan angin
adalah sebesar 0.087, nilai ini menunjukkan bahwa terjadinya kenaikan kecepatan angin
menyebabkan peningkatan konsentrasi PM2.5 di Jakarta Pusat dan begitu sebaliknya.
Berdasarkan hasil korelasi di atas, dapat dilihat bahwa korelasi tertinggi antara
konsentrasi PM2.5 dengan suhu udara, curah hujan, kelembaban udara, dan kecepatan angin
terdapat pada suhu udara dengan nilai korelasi positif sebesar 0.269.
Korelasi positif antara konsentrasi PM2.5 dengan suhu udara menunjukkan bahwa jika
terjadi kenaikan suhu udara akan disertai dengan adanya penaikan konsentrasi PM2.5
dikarenakan aktifitas manusia lebih banyak atau aktif pada saat pagi hingga siang hari,
dimana suhu udara lebih tinggi dan kelembaban udara rendah jika dibandingkan dengan
malam hari.
Kemudian untuk hubungan antara konsentrasi PM2.5 dengan kelembaban udara bernilai
negatif, menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan kelembaban udara akan disertai dengan
adanya penurunan konsentrasi PM2.5, dikarenakan jika kelembaban udara memiliki nilai
yang lebih tinggi maka udara akan bersifat basah dan konsentrasi PM2.5 akan memiliki nilai
yang rendah, dan sebaliknya jika nilai kelembaban udara rendah maka nilai konsentrasi
PM2.5 akan tinggi karena kondisi udara bersifat kering. Partikel PM2.5 akan bebas melayang
di udara ketika udara bersifat kering (ketika suhu udara lebih tinggi atau saat pagi hingga
sore hari) dan apabila kelembaban udara memiliki nilai yang lebih tinggi, maka nilai
konsentrasi PM2.5 akan rendah di dalam udara tersebut karena udara bersifat basah.
Kemudian untuk korelasi PM2.5 dengan curah bernilai negatif, menunjukkan bahwa jika
terjadi kenaikan intensitas curah hujan akan disertai dengan adanya penurunan konsentrasi
PM2.5, hal tersebut dikarenakan hujan yang turun membawa efek pencucian atmosfer dan
partikel debu yang melayang akan larut bersama air hujan yang turun dan jatuh ke
permukaan tanah sehingga konsentrasi PM2.5 akan berkurang.
Sedangkan hubungan antara kecepatan angin dengan konsentrasi PM2.5 yang bernilai
postif, menunjukkan bahwa jika terjadi kenaikan kecepatan angin akan disertai dengan
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adanya peningkatan konsentrasi PM2.5. Ketika angin berhembus akan terjadi resirkulasi dan
konsentrasi polutan dapat naik dengan naiknya kecepatan angin.
4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengukuran di Jakarta Pusat periode Januari 2016 sampai Desember
2018 rata-rata konsentrasi PM2.5 masih dalam kondisi yang baik pada udara ambien yang
diperbolehkan oleh pemerintah. Distribusi konsentrasi PM2.5 di Jakarta Pusat berada pada
nilai 0 sampai >200 μg/m³. Rata-rata konsentrasi bulanan PM2.5 tertinggi pada bulan Juli
2018, sedangkan rata-rata konsentrasi bulanan PM2.5 terendah pada bulan Januari 2018.
Naiknya konsentrasi PM2.5 mulai terjadi pada saat pagi dan siang hari mulai dari jam 5 pagi
sampai tengah hari dan mulai menurun saat menjelang waktu sore hari. Konsentrasi
maksimum pada hari kerja lebih tinggi daripada di akhir pekan, sedangkan konsentrasi
minimum pada akhir pekan lebih rendah daripada di hari kerja.
Adapun arah angin dari arah Barat Daya diidentifikasi membawa polutan PM2.5 rendah.
Sementara itu, arah angin dari Barat Laut dan Utara hingga Timur Laut, polutan PM 2.5
dideteksi tinggi tetapi masih di bawah ambang batas 65 μg/m3.
Korelasi positif terdapat pada korelasi antara konsentrasi PM2.5 dengan suhu udara dan
kecepatan angin dengan nilai korelasi sebesar 0.269 dan 0.087. Korelasi negatif terdapat
pada korelasi antara konsentrasi PM2.5 dengan curah hujan dan kelembaban udara dengan
nilai korelasi sebesar -0.020 dan -0.227.
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ABSTRAK - Memperhatikan konteks nasional mengenai bentuk negara yang ada,
Indonesia merupakan negara kepulauan yang didominasi oleh 2/3 wilayah perairan laut.
Menyadari betapa besarnya potensi sumber daya kelautan dan pesisir yang terkandung
didalamnya, pemerintah menjadikan sektor kelautan dan pesisir sebagai sektor andalan
yang diyakini mampu mendorong perekonomian negara. Kebijakan tersebut semakin
diperkuat dengan hadirnya nawacita yang mengusung negara Indonesia sebagai poros
maritim dunia. Nawacita sebagai spirit pembangunan diharapkan mampu diwujudkan
melalui pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan secara berkelanjutan. Akan tetapi,
harus diakui bahwa pengelolaan sumber daya pesisir dan kelautan kini terhambat akibat
kualitas lingkungan laut dan pesisir cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya.
Fenomena sampah laut pada perairan Indonesia disinyalir mencemari, tidak saja pada
kualitas perairan laut, namun juga habitat serta keanekaragaman biota laut yang hidup
didalamnya. Seiring dengan perjalanan waktu, lemahnya penegakan hukum dan
pengawasan oleh Pemerintah terhadap kerusakan lingkungan laut disinyalir merusak
citra perairan laut dan pesisir Indonesia. Sehubungan dengan persoalan sampah laut,
Kebijakan Blue Fund Schemes berbasis Ekoregion diharapkan mampu mengatasinya
sekaligus memulihkan kualitas lingkungan laut dan pesisir yang telah rusak akibat
persoalan tersebut. Dengan pendekatan koordinatif, seluruh stakesholder terkait seperti ;
Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemerhati masalah lingkungan saling
bersinergi dalam menangani sampah laut secara terpadu dan menyeluruh dengan
dukungan sumber dana dari skema dana biru. Adapun Metode yang digunakan, yakni
metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan secara deskriptif analitis yaitu
penelitian yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan asas-asas hukum; serta didukung dengan data primer berupa teknik
wawancara dan observasi lapangan
Kata Kunci: Sampah laut, Blue Fund Schemes, Eko Region, Green Economy.

ABSTRACT – According to the existing state forms, Indonesia is an archipelago state
dominated by ⅔ sea area. Realizing the great potential of marine and coastal resources
contained in it, the government has made the marine and coastal sector as a mainstay
sector which is believed to be able to drive the country's economy. This policy is
strengthened by the presence of nawacita that supports Indonesia as the world's
maritime axis. Nawacita as a developmental spirit is expected to be realized through
sustainable management of coastal and marine resources. However, it must be admitted
that the management of coastal and marine resources is now hampered due to the
declaining quality of the marine and coastal environment in each year. The marine
waste in the sea area of Indonesia is allegedly polluting, not only the quality of the sea
water, but also the live stock of marine that lives in it. As the time goes by, the lack of
law enforcement and government supervision damaging the image of the sea and
coastal waters of Indonesia. Therefore, the Ecoregion-based policy, namely Blue Fund
Schemes policy is expected to be able to overcome and restore the quality of the marine
and coastal environment that has been damaged by that problem. By using coordinative
approach, all relevant stakeholders such as; local government, citizen, business fields,
environmental issues observer work together in handling marine waste problem in an
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integrated and comprehensive manner with the funding source support from the Blue
Fund Scheme. The method used is the juridical-normative research method with a
descriptive analytical approach, which the research uses secondary data in the form of
primary law material, secondary law material, and law principles. Moreover, it is
supported by primary data in the form of depth-interview and field observation.
Keywords : Marine Waste, Blue Fund Schemes, Eco-region, Green Economy.

1.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah
Memperhatikan konteks nasional mengenai bentuk negara yang ada, Indonesia
merupakan negara kepulauan yang didominasi oleh 2/3 wilayah perairan laut.
Menyadari betapa besarnya potensi sumber daya kelautan dan pesisir yang
terkandung didalamnya, pemerintah menjadikan sektor kelautan dan pesisir
sebagai sektor andalan yang diyakini mampu mendorong perekonomian negara.
Hal tersebut dilandasi oleh fakta yang disampaikan oleh Menteri Kelautan dan
Perikanan, selaku Ketua Harian Dewan Kelautan Indonesia bahwa sektor ini
mampu menyumbang sebesar 872,38 Ribu ton dengan nilai ekspor sebesar
US$ 3,27 miliar pada tahun 2015.1 Angka sebesar itu berpotensi meningkat apabila
sektor kelautan dan pesisir terus dikelola secara arif dan berkelanjutan
Berangkat pada kondisi tersebut, pemerintah Indonesia melalui Presiden Joko
Widodo memandang bahwa laut merupakan masa depan bangsa sekaligus beranda
terdepan bagi kedaulatan negara. Pandangan tersebut semakin diperkuat dengan
hadirnya nawacita yang mengusung Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Nawacita sebagai spirit pembangunan kelautan dan perikanan diterjemahkan
secara jelas dalam 3 pilar utama pembangunan laut Indonesia yang berporos pada ;
(i). Kedaulatan (souvereignty), yang diwujudkan dalam pengawasan pengelolaan
sumber daya kelautan dan pesisir demi tercapainya kemandirian ekonomi, (ii).
Keberlanjutan (sustainability), dengan mengelola dan melindungi sumber daya
kelautan dan pesisir, serta (iii). Kesejahteraan (prosperity) yang diwujudkan dalam
pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan pesisir.
Apabila ketiga pilar ini dilakukan secara optimal dengan berlandaskan gotong
royong, maka sektor kelautan dan pesisir mampu memberikan nilai tambah baik
dari segi ekonomi, ekologi maupun sosial-budaya.2
Akan tetapi, harus diakui bahwa sektor kelautan dan pesisir kini mengalami
hambatan ketika diperhadapkan dengan salah satu tantangan berat terkait dengan
memantapkan keberlanjutan sumber daya kelautan dan pesisir yakni sampah laut.
Salah satu hasil riset yang dilakukan oleh peneliti dari University of Georgia
bernama Jeena Jambeck pada tahun 2015 mengemukakan bahwa Indonesia berada
di peringkat kedua dunia kontributor sampah plastik ke laut dengan estimasi
volume sampah sebesar 0,48-1,29 juta metrik ton per tahun. 3 Bahkan, apabila
sampah laut ini tidak segera ditangani sedini mungkin, tren peningkatan sampah
plastik di laut diprediksi mampu menembus angka 9,52 juta ton per tahun.
Tindakan abai terhadap keberadaan sampah laut tentu akan menimbulkan ancaman
sekaligus bahaya bagi kualitas lingkungan laut dan pesisir seiring dengan
perjalanan waktu.

1

Sentot Bangun Widoyono, et.all, Perkembangan Poros Ekonomi Maritim di Indonesia,
Laporan Perekonomian Indonesia 2016, 2016, hlm. 71
2
Kementerian Kelautan dan perikanan, Gerakan Bersih Pantai dan Laut: Mewujudkan
Nawacita Melalui Gita Laut, Jakarta: Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, 2018,
hlm. 4
3
Teddy Prasetiawan, Upaya Mengatasi Sampah Plastik Di Laut, Jurnal Badan Pusat Pendidikan
dan Pelatihan DPR RI, Vol. X, No. 10/II/Puslit/Mei/2018
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Secara konseptual, sampah laut (marine debris) merupakan bahan padat yang
diproduksi atau diproses secara langsung, sengaja atau tidak sengaja, dibuang atau
ditinggalkan di dalam lingkungan laut.4 Sampah laut yang timbul di perairan laut
Indonesia pada umumnya didominasi oleh sampah yang bersumber dari sektor
daratan (land base pollution). Meningkatnya aktivitas pengunjung yang berwisata
di daerah pesisir disinyalir menjadi faktor utama meningkatnya sampah laut.
Banyaknya wisatawan yang tidak bertanggungjawab serta membuang
sembarangan sampah seperti makanan, plastik, botol, kaleng dan puntung rokok
mengakibatkan sampah yang dibuang akan terbawa arus laut. Sementara itu,
sampah perkotaan yang dibuang langsung ke hulu sungai atau yang berada di
perairan umum daratan mengakibatkan sampah tersebut terbawa aliran hujan dan
berakhir pada muara-muara laut. 5 Alhasil, kondisi fisik perairan laut serta
keanekaragaman biota laut yang hidup di dalamnya turut tercemar akibat perilaku
antroposentrik tersebut.
Di sisi lain, sumber sampah laut yang timbul di sekitar perairan laut Indonesia juga
disebabkan oleh polutan yang berasal dari laut itu sendiri (marine-based pollution).
Maraknya aktivitas nelayan yang membuang sampah di sekitar perairan laut turut
mengakibatkan penurunan terhadap kualitas lingkungan laut dan pesisir. Bahkan,
beberapa catatan menjelaskan bahwa sampah laut yang dibuang langsung ke perairan
Indonesia berdampak pada banyaknya spesies biota laut yang ikut terlilit, terikat atau
tersangkut oleh sampah laut tersebut sehingga mempengaruhi kualitas hasil tangkapan
nelayan. Berangkat dari kondisi tersebut, penanganan sampah laut harus dilakukan
secara terpadu baik pada sektor hulu hingga pada sektor hilir.
Pada tanggal 17 September 2018, Pemerintah Republik Indonesia resmi meneken
Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut. Adapun,
ide terobosan lahirnya peraturan tersebut yakni untuk memberikan basis legitimasi
terkait penanganan sampah laut yang selama ini belum memiliki aturan dan mekanisme
yang jelas. Skema kebijakan yang ditawarkan dalam peraturan presiden ini diwujudkan
dalam bentuk Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut Tahun 2018-2025 yang
memasang target penanganan sampah laut sebesar 70% (tujuh puluh persen) di tahun
2025.6 Oleh karena itu, dalam rangka mencapai target tersebut pemerintah menetapkan
lima strategi utama dalam penanganan sampah laut, diantaranya7 ;
(i). Gerakan nasional peningkatan kesadaran pemangku kepentingan
(ii). Pengelolaan sampah yang bersumber dari darat
(iii). Penanggulangan sampah di pesisir dan laut
(iv). Mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan dan
penegakan hukum
(v). Penelitian dan pengembangan
Namun, harus diakui bahwa strategi penanganan sampah laut yang telah ditetapkan
diatas belum sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam praktiknya, penulis
4

V. Kripa, et.all, A National Marine Debris Management Strategy to conserve marine
ecosystems, Journal of Maritime fisheries Information Serv. T & E Ser, No. 228, 2016, p.
3
5
Paradigma lama pengelolaan sampah di perkotaan selama ini masih bertumpu pada pendekatan
akhir (end of pipe) yaitu hanya sebatas kumpul, angkut dan buang yang berakhir di TPA.
Cara pengelolaan sampah dengan pendekatan lama menimbulkan banyak masalah salah
satunya meluapnya jumlah timbulan sampah yang dihasilkan dari dari daratan (overload).
Hal tersebut diperparah dengan ketersediaan fasilitas pengelolaan sampah yang minim
sehingga sampah dibuang lalu begitu saja dan masyarakat. Dalam. Ana Puji Lestari,
Mochammad Saleh Soeaidy, Abdullah Said, Program Inovasi Pengelolaan Sampah Di
Kota Malang, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 3, hlm. 571
6
Lihat. Konsiderans butir d Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan
Sampah Laut
7
Lihat. Pasal 2 Ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah
Laut
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menemukan bahwa mekanisme pendanaan dan pembiayaan yang diperlukan untuk
penanganan sampah laut masih belum memiliki skema yang jelas terkait sumber
pendanaan serta pengelola dana tersebut. Dalam hal ini, biaya yang diperlukan selama
ini untuk menanganani sampah laut sepenuhnya bersumber dari Aggaran Pendapatan
Belanja Negara dan hanya dikelola oleh pemerintah pusat.8 Sementara itu, Pemerintah
Daerah, baik pada skala provinsi maupun kabupaten/kota belum memberikan pengaruh
yang signfikan terkait dengan kontribusi pendanaan yang diberikan untuk menangani
sampah laut. Padahal, penanganan sampah laut selama ini memerlukan dana yang cukup
besar dalam hal riset serta pengembangan teknologi.
Pada aspek kelembagaan, penulis juga menemui persoalan yang serupa ketika
mekanisme kelembagaan yang diterapkan untuk menangani sampah laut belum
terbentuk secara sempurna. Tumpang tindih antar kewenangan serta ego sektoral yang
ditunjukkan oleh masing-masing instansi/lembaga kerap kali menjadi dalih ketiadaan
peran pemerintah daerah untuk menangani persoalan sampah laut. Sementara itu,
keterlibatan stakesholder terkait seperti ; masyarakat, pemerhati lingkungan maupun
pelaku usaha tidak terlalu menonjol disebabkan minimnya dorongan atau bantuan yang
diberikan oleh pemerintah kepada para aktor tersebut. Alhasil, para aktor yang terlibat
didalamnya kurang memberikan perhatian lebih dalam menangani persoalan sampah
laut.
Senada dengan pengelolaan sumber daya laut dan pesisir, pengelolaan sampah laut
perlu didekati dengan paradigma pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan.
Hal tersebut dapat diwujudkan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang
terlibat didalamnya. Selain itu, pelibatan seluruh aktor didalamnya hendaknya jangan
hanya menyentuh pada aspek kelembagaan saja, namun pada disiplin lain, pelibatan
segenap pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah harus menyentuh pada
aspek pendanaan, wilayah kerja hingga pelaksanaan pengelolaan sampah laut sehingga
mekanisme penanganan sampah laut yang telah disusun selama ini tidak hanya sebatas
pengukuhan tekstual semata.
Berangkat dari pemikiran tersebut, maka penulis bermaksud untuk mengkaji
dan meneliti lebih lanjut dalam bentuk jurnal ilmiah berjudul ; Penanganan Sampah
Laut Melalui Implementasi Kebijakan Blue Fund Schemes Berbasis Ekoregion
Dalam Perspektif Green Economy
1.2 Rumusan Masalah
Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis mengangkat dua permasalahan
utama dalam artikel ini, yakni ;
(1). Mengapa mekanisme penanganan sampah laut dalam Peraturan Presiden
Nomor 83 Tahun 2018 belum dilaksanakan secara efektif ?,
(2). Bagaimana implementasi konsep Blue Fund Schemes berbasis ekoregion dalam
menangani sampah laut?
1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penulisan artikel ini, antara lain ;
(1). Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakefektifan
mekanisme penanganan sampah laut yang selama ini diterapkan untuk menangani
persoalan sampah laut
(2). Untuk mengetahui implementasi kebijakan kebijakan Blue Fund Schemes
berbasis Ekoregion dalam menangani persoalan sampah laut?
1.4 Landasan Teori
1.4.1 Pengelolaan Sampah Laut Dalam Perspektif Hukum Nasional
Persoalan sampah laut, baik pada level global maupun sektoral terbukti belum
mampu ditangani secara baik oleh segenap pemangku kepentingan. Berbagai
alternatif solusi mulai dari kebijakan legislasi hingga gerakan lingkungan yang
8

Hasil Wawancara dengan Brahmantya Satyamurti Poewardi, Direktur Jenderal Pengelolaan
Ruang Laut Pada tanggal 26 Februari, bertempat di Universitas Padjajaran
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bersifat bottom-up telah dikerahkan sepenuhnya untuk mengurangi polutan yang
berada di perairan laut. Akan tetapi, harus diakui bahwa dalam penanganan sampah
laut yang selama ini masih menuai banyak kritik disebabkan mekanisme penanganan
sampah laut yang selama ini dibentuk belum dilaksanakan secara baik oleh
pemerintah. Kendati begitu, langkah-langkah yang telah ditempuh selama ini patut
diapresiasi dalam menangani persoalan sampah laut.
Dari perspektif pemerintah, kehadiran produk hukum berupa Peraturan
Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut diyakini mampu
menjadi sarana solutif sekaligus produk hukum sentral dalam menangani persoalan
sampah laut. Semangat yang coba dibangun dari peraturan tersebut adalah
mendorong upaya segenap pemangku kepentingan untuk menangani sampah plastik
di laut sebesar 70% (tujuh puluh persen) di tahun 2025 dengan menawarkan lima
strategi utama sebagaimana penulis telah uraikan sebelumnya. Melalui kelima
strategi ini, rencana aksi nasional yang nantinya disusun dan diterjemahkan secara
langung dalam bentuk kebijakan, program serta kegiatan yang direncanakan secara
sinergis, terukur dan terarah untuk mengurangi jumlah sampah di laut. 9 Dengan
begitu, skema kebijakan serta program yang telah disusun secara matang diharapkan
dapat menekan jumlah sampah laut secara efektif. Di sisi lain, keberadaan peraturan
presiden ini pun diharapkan dapat pula menjadi semacam pedoman bagi
kementerian/lembaga, pemerintah daerah untuk menyusun percepatan kebijakan
penanganan sampah laut serta kerangka acuan bagi masyarakat maupun pelaku
usaha yang terlibat langsung didalamnya.10 Dengan begitu, manajemen pengelolaan
sampah laut dapat dilaksanakan secara kolaboratif dan terpadu.
Lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah laut, pemerintah sejatinya memiliki
produk legislasi sentral yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang
Pengelolaan Sampah (Untuk selanjutnya disebut UUPS). Adapun kehadiran UUPS
ini merupakan jantung dari pengelolaan sampah laut dimana paradigma yang coba
dibangun oleh pembentuk undang-undang adalah bahwa pengelolaan sampah laut
yang dilakukan oleh seluruh stakesholders harus senantiasa memperhatikan asas
nilai ekonomi. Artinya, sampah harus dipandang sebagai sesuatu yang bernilai
ekonomis serta dapat dikonversi menjadi sumber daya yang dapat dimanfaatkan
seperti energi, kompos, pupuk atau bahan baku industri. Melalui pandangan tersebut,
pengelolaan sampah telah dilakukan dengan cara pendekatan yang komprehensif
dari hulu sampai ke hilir.11
Secara normatif, pengelolaan sampah laut dapat dikategorisasi ke dalam sampah
spesifik yaitu sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya
memerlukan pengelolaan khusus. 12 Oleh karena pengelolaannya yang bersifat
khusus, pengelolaan sampah spesifik memiliki mekanisme pengelolaan tersendiri
dan diatur secara parsial dalam peraturan pemerintah. Akan tetapi, harus diakui
bahwa hingga kini pemerintah melalui instansi kementerian terkait belum
mengeluarkan produk hukum tersebut disebabkan masih dalam tahap proses
pembahasan. 13 Maka dari itu, untuk mengisi kekosongan hukum, pengelolaan
sampah laut dapat mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang
Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Rumah Tangga. Dalam peraturan presiden tersebut, penanganan sampah

9

Lihat. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan
Sampah Laut
10
Lihat. Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut
11
Lihat. Penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
12
Lihat. Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
13
Hasil Wawancara dengan Haruki Agustina, Kepala Sub Direktorat Sampah Spesifik dan Daur
Ulang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bertempat di
Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pada tanggal 31 Juli 2018
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dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan serta
Pemrosesan akhir
Selain itu, pengelolaan sampah laut harus melibatkan pemangku kepentingan
utama yakni masyarakat maupun dunia usaha sebagai bagian integral dari sumber
produksi sampah. Dalam praktiknya, pengelolaan sampah yang dilakukan oleh
masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pendirian unit-unit Bank Sampah
Pesisir sebagai feeder dari sampah laut. Kehadiran bank sampah pesisir diperkuat
dengan adanya landasan hukum berupa Peraturan Menteri 13 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Reduce, Recycle, Reuse Melalui Bank Sampah sehingga
dapat menjadi tempat untuk mengolah sekaligus menghasilkan produk daur ulang
yang bernilai ekonomis serta ramah lingkungan. Kedepannya, Bank sampah akan
menerapkan sistem Extend Producer Responsibility (EPR) lebih maksimal dengan
mengintegrasikan biaya lingkungan ke dalam suatu komponen harga suatu produk
sehingga sampah yang nanti dihasilkan akan memiliki nilai yang lebih ekonomis dari
sebelumnya.14
Dari segi dunia usaha, para pelaku usaha turut didorong untuk berkontribusi
dalam mengurangi timbulan sampah yang berada di laut diantaranya dengan
melakukan kerja sama untuk pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi
energi listrik melalui skema kemitraan dalam pengadaan barang dan jasa
sebagaimana telah diatur dalam Peraturan presiden Nomor 35 Tahun 2018 Tentang
Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik
Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.15 Tidak hanya itu, Pelaku usaha juga dapat
memenuhi etika bisnisnya melalui tanggung jawab sosial-lingkungan perusahaan
sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012
Tentang Tanggung Jawab Sosial-Lingkungan Perseroan Terbatas. Dalam rangka
mendorong percepatan pengelolaan sampah laut, Pemerintah daerah dapat
membentuk konsorsium pengelola tanggung jawab sosial perusahaan sehingga
produk keluaran yang dihasilkan lebih maksimal.
1.4.2 Prinsip Good Environmental Governance Dalam Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Konsep Good Environmental Governance merupakan salah satu konsep
pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang baru diperkenalkan sejak satu
dasawarsa lalu yakni melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Konsep tersebut menghendaki
bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup harus senantiasa
mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Artinya, dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, efisiensi dan
keadilan. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan
asas-asas tersebut akan menghasilkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup yang baik.16
Dalam kacamata hukum administrasi lingkungan, tata kelola pemerintahan
yang baik dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat mengacu
pada asas-asas pemerintahan daerah yang terdiri dari asas kepastian hukum, asas
tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas
proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, asas

14

Hasil Wawancara dengan Tyasning Permanasari, Kepala Seksi Daur Ulang Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bertempat di Kantor Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pada tanggal 15 Agustus 2018
15
Lihat. Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Percepatan
Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi
Ramah Lingkungan
16
A.Sonny Keraf, Etika Lingkungan, Jakarta: Penerbit KOMPAS, 2006 hlm. 191
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efektivitas dan asas keadilan.17 Akan tetapi, harus diakui bahwa asas-asas tersebut
dinilai memiliki kelemahan terkait ketiadaan asas koordinatif antar lembaga
pemerintahan disebabkan orientasi pembagian kewenangan masih berlandaskan
pada asas otonomi. Hal inilah yang membuat ego-sektoral antar instansi
pemerintahan daerah cenderung menguat. Oleh karena itu, dalam kerangka
kemitraan atau kerjasama, tata kelola pemerintahan dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup memerlukan prinsip keterpaduan dalam
pelaksanaanya yakni dengan melibatkan seluruh aktor kepentingan atau
menyinergikan komponen terkait.18
Kendati demikian, substansi materiil terkait koordinasi antara pemerintahan
daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik telah diatur secara
eksplisit dalam Pasal 364 Ayat (1) butir a, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi; “Kerjasama wajib merupakan kerja
sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang memiliki eksternalitas lintas daerah”. Kerja sama wajib yang dilakukan oleh
daerah dapat melibatkan kerjasama lintas daerah provinsi/kabupaten kota, baik yang
bersifat intra-wilayah maupun inter-wilayah” Mengenai pendanaan atau
pembiayaan pelaksanaan kerja sama wajib diperhitungkan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja (APBD) masing-masing daerah yang bersangkutan. Selain
itu, Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana untuk melaksanakan kerja
sama wajib antar-daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, aspek kerja
sama semacam ini sudah tertuang jelas dalam asas keterpaduan dan asas kemitraan.
Dalam kerangka pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu (Intergrated-Coastal
Management), asas keterpaduan dikembangkan dengan mengintegrasikan
kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan
secara vertikal antara pemerintah dan pemerintah daerah. Sementara itu, asas
kemitraan menghendaki adanya kesepakatan kerja sama antar pihak yang
berkepentingan berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Pengelolaan wilayah pesisir yang dilakukan secara terpadu berdampak pada
pengelolaan efektif untuk penyeimbang pemanfaatan ekonomi dan pelestarian
lingkungan (green-economy)19
Lebih lanjut mengenai pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu harus
mewujudkan 3 elemen penting keterpaduan, yakni; (1). Keterpaduan ekologis,
dimana wilayah pesisir memiliki keterkaitan antara daratan maupun lautan. Oleh
karena itu, pengelolaan wilayah pesisir tidak terlepas dari pengelolaan lingkungan
kedua wilayah tersebut, termasuk pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan. (2). Keterpaduan stakesholders, dimana pengelolaan wilayah pesisir
dalam perencanaannya harus mengintegrasikan kepentingan semua sektoral. Dan
(3). Keterpaduan disiplin ilmu, dimana seluruh ilmu pengetahuan harus mengikuti
karakteristik ekosistem dan sosial-budaya masyarakat.20
1.4.3 Mekanisme Pendanaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Green Economy

17

Robertho Yanflor Gandaria, Implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
(AAUPB) Dalam Mewujudkan Prinsip Good Governance And Clean Government Di
Pemerintahan Daerah, Jurnal Lex Administratum, Vol. III/No. 6/Ags/2015, hlm. 8
18
Lihat. Penjelasan Pasal 2 huruf (d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
19
Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat:
Community Based Development, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN 1410-5632
Vol. 18 No. 2, Juni 2018, hlm. 166
20
Mahfud Effendy, Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu: Solusi Pemanfaatan Ruang,
Pemanfaatan Sumber Daya Dan Kapasitas Asimilasi Wilayah Pesisir Yang Optimal Dan
Berkelanjutan, Jurnal KELAUTAN Vol.2 No.1, April 2009, hlm. 84-85
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Pendanaan Lingkungan adalah suatu sistem dan mekanisme penghimpunan dan
pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Indonesia sendiri saat ini telah mengembangkan
berbagai mekanisme pendanaan lingkungan yang telah disusun secara komplit dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 Tentang Instrumen ekonomi
lingkungan hidup. Dalam peraturan tersebut terdapat tiga mekanisme pendanaan
lingkungan hidup, yang terdiri dari 21;
1. Dana Jaminan Pemulihan Lingkungan Hidup
Dana jaminan pemulihan lingkungan hidup adalah dana yang disiapkan oleh
suatu usaha dan/atau kegiatan untuk pemulihan kualitas lingkungan hidup yang
rusak karena kegiatannya. Dana ini dapat dikembalikan kepada pengusaha apabila
kinerja perusahaan untuk mengelola lingkungan dinilai baik atau memenuhi
persyaratan lingkungan
2. Dana Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan/Pemulihan Lingkungan Hidup
Dana penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
digunakan untuk penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
pada lokasi yang tidak diketahui sumber ataupun pelakunya serta pemulihan
lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan yang tidak
diketahui lokasi dan sumbernya. Sumber dana tersebut didanai oleh pemerintah
pusat, pemerintah daerah atau sumber lainnya.
3. Dana Amanah/Bantuan Konservasi
Dana Amanah dan Bantuan konservasi bersumber dari hibah dan donasi untuk
kepentingan konservasi lingkungan hidup
2.

METODE PENELITIAN

Untuk memudahkan pengerjaan artikel ini, penulis mencoba mengkaji
permasalahan dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu yaitu
penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur
kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antar peraturan, menjelaskan area
yang mengalami hambatan dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang. 22
Sementara itu, apabila dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk dalam kategori
penelitian kualitatif, yaitu suatu metode analisis hasil penelitian yang menghasilkan data
deskriptif-analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan
serta tingkah laku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.23
Jenis data yang dipergunakan dalam artikel ini berupa data sekunder yaitu data atau
informasi hasil penelaahan dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan
sebelumnya, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan
dengan pengelolaan sampah laut serta asas-asas hukum, bahan hukum sekunder yang
menyangkut semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumendokumen resmi seperti Buku ilmu hukum, jurnal, laporan penelitian hukum, artikel serta
bahan hukum tersier berupa seminar dan lokakarya atau sejenisnya. Selain itu,
penelitian ini juga didukung dengan data primer berupa hasil wawancara yang
dielaborasi dengan observasi lapangan.

21

Nadia Astriani, Instrumen Ekonomi Dalam Perspektif Penaatan Hukum Lingkungan.
Prosiding Seminar Nasional dan Kongres Pembina Hukum Lingkungan se-Indonesia,
Bandung: Logoz Publishing, 2013, hlm. 501
22
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Cet.1, Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 2004, hlm. 52
23
Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 192
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3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Efektivitas Mekanisme Penanganan Sampah Laut Dalam Peraturan Presiden
Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah Laut
Urusan sampah di laut merupakan persoalan yang memerlukan perhatian yang
mendesak. Pemerintah dalam hal ini presiden Joko Widodo sudah beberapa kali
memberikan tanggapan terkait sampah plastik yang mencemari sejumlah kawasan
perairan di Indonesia. Salah satu pokok pikiran yang diperoleh dari tanggapan tersebut
yakni wacana untuk mengurangi sampah plastik hingga mencapai 70% pada tahun 2025.
Adapun wacana tersebut dikemas dalam Rencana Aksi Nasional yang dituangkan secara
rinci dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah
Laut. Adapun beberapa strategi yang diusung oleh pemerintah, diantaranya ;
1. Peningkatan kesadaran pemangku kepentingan melalui sosialisasi dan edukasi
mengenai dampak negatif plastik bagi kesehatan dan ekosistem yang
diwujudkan melalui Gerakan Cinta Laut (Gita Laut)
2. Pengelolaan sampah plastik terestrial (darat), yang dilakukan dengan
melakukan pengendalian plastik di sepanjang Daerah Aliran Sungai
3. Penanggulangan sampah di pesisir dan laut melalu pengelolaan sampah plastik
dari kawasan wisata bahari, aktivitas transportasi laut, serta gerakan bersih
pantai dan laut
4. Mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, serta penegakan hukum
5. Penelitian dan Pengembangan
Akan tetapi, harus diakui bahwa mekanisme penanganan sampah laut yang telah
disusun sedemikian rupa belum mencapai titik keseimbangannya. Pada praktiknya,
skenario kebijakan yang disusun pemerintah tersebut memiliki titik lemah yang
mendasar terkait mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan serta penegakan
hukum yang lemah dalam penanganan sampah laut. Adapun titik sentral dari kelemahan
tersebut, diantaranya ;
Sekelumit mekanisme pendanaan yang belum jelas
Tidak dipungkiri bahwa pada faktanya penanganan sampah laut memerlukan
sumber modal dan biaya yang cukup besar. Hal tersebut dilandasi oleh kebutuhan
anggaran untuk membiayai sejumlah jasa pembersihan laut serta peralatan teknologi
yang dibutuhkan untuk menanggulangi sekaligus memulihkan kondisi laut dan pesisir
yang telah tercemar. Di sisi lain, kebutuhan suntikan dana yang cukup besar juga harus
diimbangi dengan tata kelola keuangan yang baik dan sehat sehingga dana yang
diinvestasikan
untuk
pembiayaan
pelaksanaan
sampah
laut
dapat
dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, pemerintah
telah memberikan semacam regulasi terkait pendanaan sampah laut sebagaimana diatur
Pasal dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Penanganan Sampah
Laut. Dalam Pasal 11 Ayat (2) dijelaskan bahwa: “Pendanaan pelaksanaan program dan
kegiatan dalam Rencana Aksi Nasional bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Sumber dana lainnya
yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Akan tetapi, harus diakui bahwa pasal tersebut nampak hanya semacam bunyi
tekstual semata ketika dalam pelaksanaannya sumber pendanaan dari program
penanganan sampah laut masih berkutat pada anggaran yang bersumber dari pemerintah
pusat. Dalam hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan masih menjadi muara utama
daripada sumber pendanaan program penanganan sampah laut. Berdasarkan keterangan
yang disampaikan Bapak Brahmantyo, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian
Kelautan dan Perikanan hanya menyediakan dana sebesar Rp. 2,1 Milliar pada tahun
2019.
Sementara itu, pemerintah pusat belum sepenuhnya memprioritaskan Anggarannya
untuk membenahi sektor lingkungan hidup, pada khususnya persampahan. Bahkan, data
yang diperoleh dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan
bahwa, pagu anggaran yang disepakati untuk anggaran dan belanja kementerian hanya
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mencapai angka 9 triliun rupiah24, jauh dari kementerian/lembaga pemerintahan lainnya.
Melalui data ini, jelas menunjukkan bahwa pemerintah pusat masih mengarahkan
fokusnya pada pembenahan Sumber Daya Manusia.
Di sektor otonomi daerah, pemerintah daerah dinilai minim dalam memberikan
kontribusi terkait sektor pendanaan, yakni hanya menyediakan rata-rata sebesar 2,6%
dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah. Angka tersebut apabila dikonversi
hanya menyentuh angka sebesar $5-6 Per Kapita/Tahun, jauh dari standar internasional
yang menetapkan besaran angka anggaran pemerintah lokal sebesar 15$-20 Per
Kapita/Tahun. Padahal, kebutuhan dana untuk pembiayaan operasional dan pembelian
peralatan kapal untuk pembersihan laut harus merogoh dana berkisar angka sekitar 6,5
Milliar-10 Milliar untuk 1 peralatan kapal pembersih skala kecil.25 Disamping itu, harus
diakui bahwa tata kelola pemerintahan daerah khususnya mengenai transparansi
keuangan juga tidak terlalu baik. Berdasarkan hasil observasi lapangan yang diperoleh
penulis, pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta melalui dinas Lingkungan Hidup
terkait tidak memberikan transparansi anggaran terkait pengelolaan sampah secara
transparan dan terbuka kepada masyarakat tiap tahunnya. Akibatnya, banyak pemangku
kepentingan lainnya seperti Lembaga Swadaya Masyarakat ataupun Pelaku Usaha
dalam memberikan bantuan pendanaan untuk penanganan sampah laut.
Pada aspek dunia usaha, keterlibatan swasta disinyalir kurang memberikan
kontribusi lebih dalam investasi dana untuk penanganan sampah laut. Hal tersebut
diakui oleh salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa pembersihan laut.
Menurut penuturan Bapak Darsono Manurung, Direktur Utama PT. Sentra Nusa
Maritim, pihaknya belum pernah memberikan dana kontribusi penanganan sampah laut,
pada khususnya mengenai dana yang dikemas dalam bentuk Corporate Social
Responsibility. Adapun pelaksanaan penanganan sampah laut selama ini hanya
mengandalkan proyek pengadaan barang dan jasa pembersihan laut yang diadakan oleh
Instansi pemerintah provinsi setempat.26 Namun, harus diakui bahwa kelemahan dari
minimnya suntikan dana yang diberikan oleh para pelaku usaha disebabkan oleh
ketiadaan pemberian insentif untuk mendorong penaatan hukum agar perusahaan
menjalankan etika bisnis perusahaan tersebut. Meski begitu, harus diakui bahwa
beberapa elemen swasta terkait yang memiliki dampak penting terhadap pencemaran
lingkungan laut turut terlibat dalam penanganan sampah laut dalam hal circular
economy seperti PT. Danone Aqua dan PT. Freeport Indonesia.27
Lebih lanjut mengenai masalah pendanaan, Unsur masyarakat sipil yang
banyak didominasi oleh Pemerhati Lingkungan diyakini kurang memberikan kontribusi
dalam penanganan sampah laut, pada khsususnya mengenai aspek pendanaan. Bahkan,
dalam praktiknya pemerhati lingkungan memohon adanya permintaan dana yang
bersumber dari pemerintah untuk membiayai program kegiatan dan pelaksanaan
penanganan sampah laut. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Swietenia
selaku Direktur Eksekutif Lembaga Divers Clean Action, pihaknya menyampaikan
bahwa anggaran yang selama ini diperoleh untuk melaksanakan gerakan lingkungan
berasal dari hasil penjualan produk-produk merchandise yang dikelola oleh
organisasinya.28 Hal itu disebabkan oleh kurangnya atensi pemerintah daerah provinsi
dalam memperhatikan aspirasi dan gerakan yang bersifat Bottom-Up, terutama
berkaitan erat dengan dukungan dana sebagai kebutuhan untuk penyelenggaran pilot
project yang telah digagasnya. Hal ini yang mengakibatkan seluruh elemen yang

24

Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diakses pada
http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1743, Diakses pada Tanggal 5 April 2019.
25
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Darsono Manurung, Direktur Utama PT. Sentra
Nusa Maritim, pada tanggal 12 Maret 2019 Bertempat di Kantor PT. Sentra Nusa Maritim
26
Loc.Cit
27
Kementerian Kelautan dan perikanan, Op.Cit, hlm. 35
28
Berdasarkan hasil wawancara dengan Swietenia Puspa, Direktur Eksekutif Yayasan Divers
Clean Action pada tanggal 26 Februari 2019, bertempat di Universitas Padjajaran
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terafiliasi dalam Lembaga Divers Clean Action harus berjuang sendiri mencari dana
demi menjalankan program penanganan sampah laut.29
Penguatan kapasitas Kelembagaan yang belum maksimal
Pada aspek kelembagaan, isu aktual yang seringkali dihadapi oleh
instansi/lembaga pemerintahan dalam penanganan sampah laut adalah lemahnya
sinkronisasi kerja antar-lembaga dalam penanganan sampah laut. Kelemahan tersebut
ditunjukan dari adanya substansi perundang-undangan yang mengisyaratkan adanya
koordinasi secara vertikal dan terpusat dari pemerintah pusat. Dalam pasal 5 dijelaskan
bahwa Tim Koordinasi Nasional mempunyai tugas ;
a. mengoordinasikan kegiatan kementerian non-kementerian, pemerintah daerah,
masyarakat dan/atau pelaku usaha dalam kegiatan penanganan sampah laut
b. merumuskan kebijakan penyelesaian hambatan dan permasalahan yang timbul dalam
pelaksanaan kegiatan penanganan sampah laut
c. mengoordinasikan kegiatan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi
Kehadiran pasal ini secara tersirat menjelaskan bahwa Tim koordinasi Nasional
yang dikomandoi oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman selaku aktor
sentral dalam koordinasi penanganan sampah laut bersama dengan jajaran instansi
lembaga/kementerian lain. Namun, keberadaan pasal inilah yang mengakibatkan
Pemerintah pusat mengambil posisi yang lebih dominan dibandingkan pemerintah
daerah dalam penanganan sampah laut. Hal ini ditunjukan dari banyaknya
program/kegiatan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku instansi
terkait dalam penanganan sampah laut. Beberapa diantaranya diwujudkan dalam bentuk
Gerakan Bersih Pantai dan Laut yang dilakukan oleh Gerakan Cinta Laut (Gita Laut)
sebagai wujud konkret dari rencana aksi nasional.30
Dalam kurun waktu sepanjang tahun 2017, kebijakan Gerakan kesadaran
nasional oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah merambah 79 lokasi yang
dijadikan objek lokasi penanganan sampah laut. 31 Akan tetapi, harus diakui bahwa
gerakan semacam ini memiliki kelemahan mendasar yakni ketidakmampuan
pemerintah pusat dalam menjangkau wilayah kerja penanganan sampah laut di semua
titik lokasi di Indonesia sehingga pesebaran penanganan sampah laut belum sepenuhnya
merata. Hal ini secara jelas menggambarkan bahwa penanganan sampah laut belum
terintegrasi secara menyeluruh disebabkan sentralisasi kebijakan yang masih kuat di
tubuh pemerintahan. Sementara itu, pemerintah daerah belum memberikan kontribusi
secara total dalam penanganan sampah laut. Dalam perspektif lain, kebijakan gerakan
kesadaran nasional semacam ini tidak dilakukan secara sustainable disebabkan rencana
aksi yang diformulasikan hanya dijadikan panduan untuk penanganan sampah laut
selama 8 tahun kedepan.
Pengawasan dan penegakan hukum yang melemah
Meski memiliki seperangkat perundang-undangan yang mengatur dan
melarang pembuangan sampah oleh kapal ke laut, implementasi penegakan hukumnya
terlihat belum begitu menonjol. Kehadiran produk legislasi sentral seperti UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta berbagai
instrumen pencegahan dan penaggulangan kerusakan lingkungan hidup lainnya dirasa
belum cukup mampu dalam membangkitkan level kesadaran para nakhoda atau
penaggungjawab kapal dalam menanggulangi pencemaran yang bersumber dari kapal
dan atau kegiatan sejenisnya. Hal ini perlu disiati mengingat beberapa kasus konkret

29

Loc.Cit
Kementerian Kelautan dan perikanan, Op.Cit, hlm. 42
31
Ibid, hlm. 43
30
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seperti pembuangan sampah ke laut yang dilakukan oleh awak kapal motor Nggapulu
yang dikelola oleh PT. Pelabuhan Nusantara Indonesia (Persero) mulai marak terjadi.32
Kelemahan seputar pengawasan dan Penegakan hukum pembuangan sampah
ke laut memang isu sentral yang harus disiasati sedini mungkin. Selain disebabkan oleh
luasnya wilayah kepulauan Indonesia yang mengakibatkan aparat penegak hukum
kesulitan dalam mengawasi pembuangan sampah ke laut, Kementerian Kelautan dan
Perikanan belum memiliki regulasi ampuh yang memberikan efek jera kepada pelaku
kapal perikanan yang melakukan pembuangan sampah ke laut. 33 Oleh karena itu,
diperlukan solusi alternatif guna mencegah sekaligus menanggulangi pencemaran laut
yang disebabkan oleh pembuangan sampah ke laut, pada khususnya oleh kegiatan yang
dilakukan oleh kapal perikanan di wilayah perairan Indonesia.
3.2 Implementasi Kebijakan Blue Fund Schemes Berbasis Ekoregion Dalam
Menangani Sampah Laut
Penelitian akhir-akhir ini menunjukan bahwa instrumen perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi belum mampu memuaskan dalam menjawab berbagai tantangan terhadap
persoalan lingkungan. Berdasarkan pengalaman bersama, pendekatan Command and
Control (CACs) yang memberikan tempat sentral bagi pemerintah untuk membuat
aturan, menegakkan serta mengawasi masyarakat dirasa tidak memadai lagi. Sifatnya
yang begitu kaku, detail dan birokratis memberikan implikasi logis bahwa pemerintah
cenderung bertindak lebih demi kepentingan birokratis ketimbang demi perbaikan
terhadap kondisi lingkungan. 34 Oleh karena itu, sudah saatnya seluruh elemen
pemerintah se-antero nusantara mengalihkan pandangannya kepada revolusi
lingkungan dengan mengintegrasikan pendekatan lingkungan yang bersifat sukarela
serta memadukan prinsip-prinsip serta nilai ekonomi didalamnya.
Berangkat dari pandangan tersebut, penulis mengajukan konsep Blue Fund
Schemes Berbasis Ekoregion dalam menangani sampah laut sebagai akibat dari
pencemaran dan kerusakan lingkungan laut. Adapun konsep ini diinstroduksir dari
pendekatan koordinatif yang mengharuskan seluruh pemangku kepentingan terlibat
dalam menangani suatu persoalan lingkungan. Konsep ini menghendaki bahwa seluruh
elemen pemerintah daerah saling bersinergi dan bekerja sama dalam menangani sampah
laut sesuai dengan peta wilayah ekoregion laut 35 dalam rangka pemenuhan prinsip
sinergi dan keterpaduan. 36 Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi realita bahwa
pemerintah daerah selama ini menunjukan sikap apatisme dan ego-sektoralnya dalam
penanganan sampah disebabkan basis otonomi daerah yang begitu kuat. Padahal,
sampah laut merupakan jenis polutan yang tidak dapat ditentukan sumber pencemaran
serta pelakunya sehingga harus ditangani secara cepat dan tanggap guna mengantisipasi
pencemaran dan kerusakan lingkungan laut.
Selain itu, penanganan sampah laut dalam praktiknya juga membutuhkan biaya
yang relatif mahal. Dalam beberapa kasus yang telah penulis uraikan sebelumnya,
investasi dana yang dibutuhkan untuk penanganan sampah laut kerap kali diabaikan
sehingga pagu anggaran yang diusulkan oleh instansi yang berwenang terbilang minim
32

Lukita Grahadyarini, Penegakan Hukum bagi Kapal Pembuang Sampah ke Laut Masih
Lemah, KOMPAS, 23 November 2018, hlm. 1
33
Ichwan Susanto, Kapal Buang Sampah Ke Laut, Pelni Harus Menindak, KOMPAS, 22
November 2018, hlm.1
34
Otto Soemarwoto, Atur diri sendiri: Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Pembangunan Ramah Lingkungan: Berpihak Pada Rakyat, Ekonomis Dan Berkelanjutan,
Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2001, hlm. 98
35
Chandra, Launching Peta dan Buku Ekoregion Laut Indonesia, Diakses pada
http://pusriskel.litbang.kkp.go.id/index.php/en/home/224-launching-peta-dan-bukuekoregion-laut-indonesia Diakses pada 7 Juni 2013
36
Lihat. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Lihat pula Pasal 2 butir b, dan butir c
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah
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dan terbatas. Di sisi lain, mekanisme pengelolaan dana yang dilakukan selama ini
diterapkan untuk penanganan sampah laut cenderung bersifat terpusat (centralisedbased fund scheme) sehingga peran pemerintah daerah terkait sektor pendanaan tidak
terlalu menonjol. Oleh karena itu, kehadiran konsep ini diharapkan mampu membentuk
suatu skema pendanaan lingkungan yang efektif, tepat sasaran serta berkelanjutan.
Secara detail, penerapan skema ini dimulai dari adanya pemahaman secara
menyeluruh terhadap pembagian wilayah kerja penanganan sampah laut berlandaskan
pada ekoregion laut. Perwilayahan ekoregion laut dalam aspek perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup digunakan untuk memberikan arahan terhadap Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) agar sesuai dengan karakter
wilayah ekoregion, termasuk didalamnya karakteristik sumber daya alam, ekosistem,
kondisi geografis, budaya masyarakat setempat serta kearifan lokal. Dengan dasar
tersebut, diharapkan dapat dicapai keseimbangan dalam pemanfaatan dan pelestarian
sumber daya alam untuk mengoptimalkan produktivitas sumber daya alam laut serta
dicapai perlindungan lingkungan laut yang efektif, yang pada akhirnya dicapai
pembangunan yang berkelanjutan.37
Dalam praktiknya, konsep delineasi ekoregion laut juga digunakan untuk
mendeskripsikan 6 aspek penting yaitu ; geologi dan morfologi dasar laut, oseanografi,
keanekaragaman hayati, pemanfaatan, kerawanan bencana, serta pencemaran.38 Akan
tetapi, harus diakui bahwa dalam aspek pencemaran, konsep ekoregion laut kurang
begitu diperhatikan sehingga penanganan pencemaran laut dilakukan secara parsial dan
sektoral. Artinya, masing-masing pemerintah daerah, baik dalam skala provinsi maupun
kabupaten/kota bertindak secara sendiri-sendiri dalam menyusun kebijakan tanpa
adanya kerja sama secara sinergis dalam penanganan pencemaran laut. Oleh karena itu,
melalui konsep ini seluruh pemerintah daerah pada masing-masing ekoregion didorong
untuk melakukan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan penanganan sampah
laut secara efisien dan terpadu.
Begitupun halnya dalam sektor pendanaan, keberadaan konsep ini diharapkan
mendorong seluruh pemerintah daerah untuk menyediakan semacam “dana biru” untuk
penanganan sampah laut berbasis pada wilayah ekoregion laut. Dalam hal ini, dana biru
yang diusulkan oleh masing-masing pemerintah daerah dalam Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) digunakan sebagai alat pendanaan untuk
penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan laut. Setelah itu,
dana tersebut dihimpun dan dipupuk per wilayah ekoregion laut oleh suatu badan
khusus yang dibentuk untuk mengelola dana lingkungan hidup. Dana yang telah
dikelola nantinya digunakan untuk membayar keperluan operasional,
peralatan/teknologi serta jasa pembersihan laut yang memerlukan suntikan dana yang
cukup besar. Melalui konsep kebijakan semacam ini, pengelolaan dana biru diharapkan
dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas mulai dari penghimpunan, pemupukan
maupun penyaluran dananya.
Secara ringkas, konsep Blue Fund Schemes Berbasis Ekoregion dapat digambarkan
sebagai berikut ;

37

Kementerian Lingkungan Hidup, Deskripsi Peta Ekoregion Laut Indonesia, Jakarta: Deputi
Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup, 2013, hlm. 8

38

Loc.Cit

227

Jordan Mordekhai, dkk
Prosiding Seminar Nasional Bumi dan Atmosfer 2019

(a)
(b)
Gambar 1. (a). Bagan Konsep Blue Fund Schemes Berbasis Ekoregion, dan
(b). Peta Pembagian wilayah kerja penanganan sampah laut berbasis ekoregion
(pembagian wilayah secara rinci tertuang dalam Keputusan Menteri Nomor 8 Tahun 2018)

Lebih lanjut mengenai skema pendanaan dalam konsep Blue Fund Schemes,
pengelolaan dana biru yang diusulkan tentu tidak hanya melibatkan elemen pemerintah
daerah saja, namun juga dapat melibatkan segenap pemangku kepentingan lain seperti
dunia usaha serta pemerhati masalah lingkungan untuk berkontribusi dalam sektor
pendanaan. Dalam hal ini, dunia usaha dapat memberikan investasi dana segar sebagai
wujud tanggung jawab sosial-lingkungan perusahaan terhadap pelestarian lingkungan
hidup. Pemerintah dapat membentuk semacam konsorsium pengelola tanggung jawab
sosial perusahaan yang menghimpun seluruh elemen swasta yang memiliki dampak
langsung terhadap lingkungan hidup untuk tergerak secara aktif dan partisipatif dalam
pelestarian lingkungan laut sekaligus sebagai wujud keperdulian dan etika bisnis
perusahaan terhadap lingkungan hidup. Sementara itu, dalam perspektif pemerhati
lingkungan, seluruh Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang
Lingkungan hidup dapat memberikan sumbangan sukarela dana yang nantinya
diperuntukkan untuk penanganan sampah laut sehingga dengan adanya pola keuangan
dana satu pintu semacam ini pelaku usaha dan Pemerhati Lingkungan menjadi tidak
terbebani. Secara garis besar, pola pengelolaan dana Blue Fund Schemes berbasis
Ekoregion dapat diuraikan sebagai berikut ;

Gambar 2. Skema Pendanaan Blue Fund Schemes Berbasis Ekoregion
Keberhasilan skema pengelolaan dana biru bergantung pada penaatan hukum
setiap pemangku kepentingan sehingga secara sukarela untuk memberikan investasi
dana bagi penanganan sampah laut. Maka dari itu, dalam rangka memberikan
stimulus/dorongan perilaku bagi setiap pemangku kepentingan untuk terlibat aktif
dalam penanganan sampah laut, Pemerintah melalui instansi kementerian yang bergerak
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di bidang fiskal dapat memberikan insentif berupa Dana Insentif Daerah (DID) 39 yang
dialokasikan secara khusus bagi pemerintah daerah yang terlibat aktif dalam
penanganan sampah laut dan melakukan pelaporan secara transparan mengenai alokasi
keuangan serta kegiatan yang dilaksanakan dalam rencana aksi penanganan sampah laut.
Uniknya, transfer dana insentif daerahyang telah dialokasikan kepada masing-masing
daerah otonom terpilih dapat didistribusikan kepada pelaku usaha/pemerhati lingkungan
yang terlibat aktif dalam penanganan sampah laut sebagai bentuk insentif terhadap
perlindungan lingkungan hidup. Dengan begitu, pola pengelolaan keuangan yang dibuat
dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.
Secara teknis, Skema Blue Fund Schemes berbasis Ekoregion tidak akan mampu
diterapkan secara baik apabila pemerintah belum memiliki dasar pertimbangan dalam
menentukan status tanggap penanganan sampah laut. Selama ini, harus diakui
pemerintah belum memiliki landasan hukum dan kajian ilmiah untuk menentukan lokasi
pencemaran oleh sampah laut. Keterbatasan riset dan teknologi mengakibatkan
pemerintah kesulitan dalam menentukan titik lokasi sampah laut. Oleh karena itu, skema
ini harus didukung dengan adanya penetapan status bencana sampah laut oleh Instansi
kementerian terkait yang didukung dengan basis kajian ilmiah yang akurat dan relevan.
Secara menyeluruh, tahapan skema Blue Fund Schemes Berbasis Ekoregion dapat
diuraikan sebagai berikut ;

Gambar 3. Implementasi Kebijakan Blue Fund Schemes Berbasis Ekoregion
1. Penyediaan Dana Biru
Pemerintah daerah menyediakan anggaran dana biru melalui musyawarah
rencana pembangunan (musrenbang) oleh Satuan Kinerja Perangkat Daerah yang
bersangkutan. Adapun skema perolehan dana tersebut dapat pula bersumber dari
konsorsium pengelola tanggung jawab sosial-lingkungan dari perusahaan atau urunan
dana yang bersumber dari Lembaga Swadaya Masyarakat atau pemerhati lingkungan
2. Penentuan Status Tanggap Penanganan Sampah Laut
Instansi Kementerian/Lembaga terkait (KLHK/KKP) dapat menentukan status
tanggap penanganan sampah laut berbasis ekoregion laut yang telah disusun
berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penetapan Wilayah
Ekoregion Indonesia. Penetapan status tersebut berisikan titik-titik lokasi penanganan
sampah laut yang akan ditanggunglagi oleh pemerintah daerah pada masing-masing
ekoregion laut.
3. Penyerahan Dana Biru
Dana yang telah terkumpul dari masing-masing stakesholders tersebut
kemudian dihimpun dan dipupuk oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup per
wilayah ekoregion laut. Terhadap dana yang telah dihimpun tersebut, kemudian
diakumulasi dan disalurkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan
kerja sama yang dibangun pada masing-masing ekoregion laut.
4. Penanganan Sampah Laut Secara Serentak Di Wilayah Ekoregion Laut
Penanganan sampah laut dilakukan secara serentak oleh seluruh daerah otonom
di dalam suatu wilayah ekoregion laut. Penanganan sampah laut dapat melibatkan
seluruh stakesholders seperti pemerhati lingkungan dan dunia usaha untuk
39
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menanggulangi pencemaran laut akibat sampah laut. Adapun bentuk kegiatan disusun
sesuai dengan program pemerintah yang pada umumnya dibalut dalam kegiatan bersih
pantai laut, penyediaan fasilitas bank sampah ataupun kebutuhan operasional lainnya.
5. Pemberian Dana Insentif Daerah Pengelolaan Sampah Laut
Pemberian dana insentif daerah disalurkan oleh instansi kementerian keuangan.
Dana tersebut disalurkan kepada pemerintah daerah yang secara konsisten melakukan
program kegiatan penanganan sampah laut hingga akhir serta melakukan pelaporan
secara menyeluruh terhadap penggunaan anggaran dalam rangka menjalankan prinsip
akuntabilitas
4.

KESIMPULAN

Penanganan sampah laut merupakan salah satu isu sentral yang perlu segera
diantisipasi oleh seluruh pemangku kepentingan. Hal itu disebabkan keberadaan
sampah laut disinyalir telah memberikan ancaman serius bagi keanekaragaman hayati
serta kualitas lingkungan laut. Menyadari betapa besar implikasi yang ditimbulkan,
presiden Joko widodo meneken Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 Tentang
Penanganan Sampah Laut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menaggulangi
pencemaran laut akibat sampah laut. Adapun target yang dipasang oleh pemerintah
adalah pengurangan jumlah sampah di laut hingga 70% pada tahun 2025 dengan 5
strategi utama penanganan sampah laut. Dengan keberadaan peraturan presiden ini,
penanganan sampah laut dapat dilaksanakan secara efektif dan maksimal.
Akan tetapi, harus diakui bahwa mekanisme penanganan sampah laut yang
meliputi berbagai strategi tersebut dirasa kurang efektif ketika mekanisme pendanaan,
kapasitas kelembagaan serta penegakan hukum belum dilaksanakan secara baik.
Mekanisme pendanaan yang belum terbentuk, kapasitas kelembagaan yang belum
maksimal dan pengawasan dan penegakan hukum diyakini akan menghambat berbagai
upaya yang digencarkan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah selama ini dinilai
hanya mengandalkan gerakan kesadaran nasional untuk penanganan sampah laut yang
disinyalir tidak dilakukan secara kontinyu. Alhasil, penanganan sampah laut yang
dilakukan menjadi kurang maksimal dan berkelanjutan.
Mekanisme Blue Fund Schemes berbasis Ekoregion diharapkan mampu menjadi
solusi alternatif dalam penanganan sampah laut sekaligus mengakhiri eksodus
pengelolaan sampah laut yang selama ini tidak kunjung selesai. Dengan menggunakan
pendekatan koordinatif, seluruh stakesholder yang terdiri dari seluruh pemerintah
daerah, swasta, masyarakat serta pemerhati lingkungan saling bersinergi dalam
penanganan sampah laut berlandaskan pada peta wilayah ekoregion laut. Dengan begitu,
penanganan sampah laut dapat dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan
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ABSTRAK - Brown Canyon adalah area tambang tipe galian C di Kecamatan Rowosari,
Kelurahan Tembalang, Kota Semarang. Penambangan tersebut dilakukan untuk pertama
kalinya pada tahun 1980 hingga sekarang, sehingga diperlukan peninjauan kembali terkait
dampak lingkungan yang dapat terjadi apabila penambangan di area tersebut masih
dilakukan. Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung cadangan tambang dan area hijau
terbuka, serta menganalisis hubungannya dengan dampak lingkungan di masa depan.
Metode eksperimen yang digunakan adalah observasi lapangan, analisis citra satelit dan
mengolah persamaan aritmatika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Brown Canyon
terdiri dari litologi tuf-lapili, batu pasir tufaan, dan konglomerat. Sejak tahun 2002, volume
area hijau terbuka pada lokasi penambangan berkurang hingga mencapai 492.025,71 m3.
Dengan demikian, cadangan material tambang di atas permukaan diprediksi akan habis
dalam 7,6 tahun ke depan. Faktanya, kegiatan penambangan pada lokasi terkait memiliki
potensi yang besar untuk menyebabkan banjir, tanah longsor dan polusi, dengan faktor
utama adalah kemiringan tebing yang tinggi, berkurangnya area hijau terbuka, serta
berkurangnya daerah resapan akibat karakteristik litologi yang menyusun daerah tersebut.
Dampak yang berkaitan dengan masyarakat setempat sebagian besar terjadi oleh polusi
suara, berkurangnya tingkat keselamatan kerja di lokasi penambangan, serta perselisihan
antara warga, penambang dan pemerintah.
Kata kunci: Penambangan tipe galian C, cadangan tambang, area hijau terbuka, Brown Canyon,
Rowosari

ABSTRACT - Brown Canyon is a type C excavation area in Rowosari, Tembalang,
Semarang. It was first carried in 1980 until now. So, it is necessary to review the
environmental impacts that has big potentials to be occured if the excavation is still carried
out. The aim of this study is to review the occured problems in present and calculate the
mine reserves to find out the environmental impacts in the future. The experimental
methods are field observation, satellite imagery analysis and processing arithmetic
equation. The results are Brown Canyon consists of lithologies such as lapilli-tuff,
tuffaceous sandstone, and conglomerates. From 2002, the volume of open green spaces
are reduced until 492,025.71 m3. Thus, the material reserves above the surface are
predicted to be run out in the next 7,6 years. In fact, mining activities have big potential to
cause environmental problems. The problems are the potential of floods, landslides and
pollutions. The main factors of those problems are caused by high slope of the cliffs,
reduced open green spaces or recharge areas by lithology characteristics. The social
impacts mostly occured by sound pollution, reduced level of work safety, and disputes of
citizens, miners and government.
Keywords: Mine excavation type C, mine reserves, open green spaces, environmental impacts,
Brown Canyon, Rowosari
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1.

PENDAHULUAN

“Brown Canyon” adalah area penambangan tipe galian C yang terletak di Rowosari,
Tembalang, Semarang (Gambar 1). Tipe galian C dinilai tidak terlalu strategis untuk
dipasarkan dalam skala internasional, melainkan hanya dalam skala lokal untuk keperluan
pembangunan infrastruktur dan bangunan. Dari beberapa jenis bahan galian tipe C, bahan
yang paling umum digunakan adalah pasir, kerikil, batuan di sungai atau tanah. Penggalian
Brown Canyon dilakukan dengan pengerukan vertikal secara ilegal dan pertama kali
dilakukan secara tradisional pada tahun 19801. Hingga saat ini, kegiatan penambangan
masih aktif dan dapat menyebabkan masalah besar berupa perubahan morfologi daerah,
yaitu berkurangnya lahan hijau terbuka dan cadangan tambang di daerah terkait 2. Apabila
kegiatan penambangan masih dilakukan, maka cadangan tambang di Brown Canyon akan
berkurang secara pesat. Hal ini juga berkaitan dengan berkurangnya lahan hijau yang akan
berdampak pada kerusakan lahan secara luas, seperti perubahan fungsi lahan topografi,
penurunan kualitas lingkungan terkait, berkurangnya kualitas sumber air bawah tanah,
serta dampak negatif lain yang perlu diperhatikan3.

Gambar 1. Lokasi area penambangan Brown Canyon, Semarang dilihat dari citra satelit
(Google Earth, 2019)

Maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menghitung estimasi cadangan bahan
tambang galian tipe C di Brown Canyon, serta melakukan peninjauan kembali mengenai
masalah lingkungan yang terjadi. Untuk menghitung cadangan bahan tambang galian tipe
C, dapat dilakukan dengan menghitung dan membandingkan volume bahan tambang yang
tersisa dengan lahan hijau terbuka di daerah penelitian. Jika prediksi cadangan tambang
dapat diketahui, maka dapat diprediksi estimasi waktu habisnya cadangan tambang dan
lahan hijau terbuka, serta masalah lingkungan yang dapat ditimbulkan. Diharapkan
penelitian ini dapat membantu pihak berwenang, terutama pemerintah sebagai langkah
meminimalisir potensi negatif yang terjadi, serta sebagai bahan pertimbangan untuk
pengembangan dan perbaikan Brown Canyon dalam jangka panjang.
2.

METODE

Luas daerah penelitian adalah sebesar 459,580 m2 . Brown Canyon terletak di Formasi
Damar, merupakan bagian dari Formasi Kalibeng di Zona Kendeng, selaras di atas Formasi
Kaligetas, dan terbentuk selama kurun waktu N17-N21 (Miosen Akhir-Pliosen)4. Diagram
alir penelitian ditunjukkan pada Gambar 2. Metode yang dilakukan pada penelitian ini
meliputi observasi lapangan dan analisis citra satelit. Pengamatan di lapangan dilakukan
dengan mengamati bentuklahan, singkapan, dokumentasi perjalanan, serta analisis citra
satelit daerah pengamatan. Hasil dari pengamatan yang telah diperoleh kemudian diproses
menggunakan analisis citra satelit, serta memproses Digital Elevation Modeling untuk
mengetahui luas dan volume. Tahap selanjutnya adalah menghitung volume cadangan
tambang tipe C dengan cut and fill data, serta analisis aritmetika untuk menunjukkan
keterkaitan hasil yang diperoleh. Perangkat lunak yang digunakan dalam pengolahan data
ini adalah Google Earth Pro 1.3, Global Mapper 13.0, dan ArcGIS 10.4.
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Gambar 2. Diagram alir metode penelitian
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Observasi Lapangan
Dari pengamatan yang dilakukan di lapangan, diketahui bahwa lokasi penambangan bahan
galian tipe C di Brown Canyon merupakan bentuklahan denudasional dengan morfologi
bentuklahan meliputi mesa, bute, dan plateau (Gambar 3). Singkapan pada tebing bute
berukuran 15x15x30 m membentuk struktur batuan sedimen mega-planar bedding, megacross bedding, dan graded bedding. Saat ini, lahan pada daerah penelitian berfungsi
sebagai tata guna lahan untuk area pertambangan dan pemukiman. Cuaca di sekitar
lapangan lembab karena telah memasuki musim hujan. Kondisi tanah didominasi oleh
warna merah sampai coklat dan kering. Terdapat beberapa genangan air kotor berwarna
cokelat keruh di dekat pemukiman penduduk. Vegetasi pada daerah setempat cenderung
didominasi oleh rumput liar. Tingkat pelapukan pada batuan maupun tanah cenderung
tinggi. Salah satu singkapan yang terbentuk akibat proses penambangan menunjukkan
litologi yang terdiri dari tuff lapili, batupasir tuffan, dan konglomerat (Gambar 4). Tuff
lapili memiliki karakteristik berwarna abuabu dan ukuran butirnya kasar (0,5-2 mm).
Batupasir tuffan memiliki karakteristik berwarna kecoklatan, ukuran butirnya kasar (0,5-2
mm), dan susunan yang padat. Sementara konglomerat pada singkapan memiliki
karakteristik berwarna hitam kecoklatan, terdiri dari fragmen andesit, basalt, pumis,
berukuran 0,5-5 cm, dan bersifat cenderung rapuh.

A.

B.

Gambar 3. Bentuklahan denudasional pada daerah penelitian yang meliputi morfologi mesa,
bute, dan plateau (A). Suksesi litologi tuff lapili, batupasir tuffan, dan konglomerat pada
singkapan bekas aktivitas penambangan (B)
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3.2 Analisis Citra Satelit
Pengamatan citra satelit dilakukan pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2018. Data
citra satelit Google Earth 1.3 diambil mulai dari September 2002 (Gambar 4.A). Citra
satelit menunjukkan bentuklahan denudasional dengan morfologi terasering lahan sawah,
serta menunjukkan tidak ada aktivitas penambangan yang intensif, sehingga ruang terbuka
dan hijau masih dapat teridentifikasi lewat citra satelit. Ruang area lahan hijau terbuka pada
bulan September 2002 masih memiliki luas sebesar 340.403 m3. Pada bulan Mei 2009,
kegiatan penambangan mulai terlihat dilakukan. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan
kenampakan lahan yang berwarna hijau pada citra satelit menjadi cokelat keabuan
(Gambar 4.D, E, F, G). Kegiatan penambangan diketahui masih berlanjut hingga
menghilangkan kenampakan warna hijau pada citra satelit sampai dengan Juni 2018
(Gambar 4.H).

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

Gambar 4. Kenampakan citra satelit pada daerah penelitian yang menunjukkan berkurangnya
area lahan hijau (Google Earth, 2018)

Kenampakan citra satelit yang ditunjukkan oleh Google Earth perlu diimbangi dengan
analisis Digital Elevation Model (DEM). Analisis kenampakan yang ditunjukkan pada data
DEM diperlukan untuk menghilangkan efek topografi selama proses interferometrik
diferensial. Data DEM yang disajikan didapat dengan memproses data Shuttle Radar
Topography Mission Global (SRTM GL1) yang telah ada sebelumnya. Data DEM diproses
menggunakan aplikasi GlobalMapper 13.0. Sehingga kenampakan DEM pada daerah
penelitian ditunjukkan oleh Gambar 5. Elevasi yang ditunjukkan pada analisis DEM
mencakup ketinggian dari 0 meter sampai dengan 90 meter.

A.

B.
)

Gambar 5. Kenampakan peta DEM (A) dan model 3 dimensi (B) pada daerah penelitian
3.3 Analisis Perhitungan Area Lahan Hijau Terbuka dengan Volume Cadangan
Tambang
Kemudian dilakukan perhitungan volume pada data DEM yang diproses menggunakan
Global Mapper 13.0. Tabel 1 menunjukkan perhitungan volume tersebut, yang terdiri atas
Total volume between surface data, Cut volume data, serta Fill volume data. Fill volume
data digunakan untuk perhitungan selanjutnya untuk menunjukkan sisa volume cadangan
bahan tambang di area penambangan, yaitu dengan nilai sebesar 27.096,604 m3.
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Tabel 1. Perhitungan data volume menggunakan Global Mapper 13.0
Total volume between surface

30,300.874 m3

Cut volume

3,204.270 m3

Fill Volume

27,096.604 m3

Untuk menemukan perubahan volume tambang yang terjadi setiap tahun, perlu diketahui
data volume luas area penambangan tahun sebelumnya. Perhitungan tersebut dapat
dirumuskan pada persamaan aritmetika. Persamaan tersebut dirumuskan pada persamaan
(1) dan (2). Sehingga dapat diasumsikan bahwa nilai t merupakan elevasi atau ketinggian
yang berkurang dari waktu ke waktu akibat adanya aktivitas penambangan di daerah
penelitian. Terdapat korelasi di antara nilai luas area lahan hijau terbuka dengan volume
bahan tambang pada daerah penelitian. Semakin luas area lahan hijau terbuka, maka akan
semakin tinggi nilai volume cadangan tambang pada daerah penelitian. Hasil perhitungan
dan keterkaitan antara area lahan hijau terbuka dan volume cadangan tambang ditunjukkan
pada Tabel 2 dan Gambar 6.

A=l.
w.......................... (2)
V=A.t=l.w.t
Tabel 2. Hasil perhitungan aritmetika pada luas area lahan hijau dan volume cadangan bahan
tambang dari bulan September 2002 sampai dengan Juni 2018

Gambar 6. Grafik yang menunjukkan korelasi antara luas area lahan hijau dan volume cadangan
tambang dari bulan September 2002 sampai dengan Juni 2018
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Berdasarkan Tabel 2, untuk menemukan cadangan bahan tambang pada tambang
galian tipe C, diperlukan perhitungan lebih lanjut untuk memprediksi berapa lama estimasi
cadangan bahan tambang akan habis. Rumus yang dipakai untuk prediksi estimasi periode
tersebut dijabarkan pada persamaan (3), (4), dan (5).
Un = a + (n 1)b........................(3)
= a + bn – b
n =
n =
=7,58 ≈ 7,6 tahun
Variabel yang digunakan pada persamaan di atas adalah fill volume data pada
bulan Juni 2018 (variabel a) serta perubahan volume yang terjadi di antara bulan Mei 2017
dan Juni 2018 (variabel b).
Hasil perhitungan menunjukkan bahwa cadangan material bahan tambang galian C di
pertambangan Brown Canyon diprediksi akan habis dalam estimasi waktu 7,6 tahun ke
depan. Hal ini juga didukung dengan keadaan lapangan yang telah diobservasi, yang
menunjukkan bahwa penambangan dilakukan secara intensif setiap harinya. Rata-rata
kecepatan penambangan volume bahan tambang pada daerah penelitian dapat mencapai
angka 343 m3/bulan atau 11.276 m3/hari.
3.4 Dampak Lingkungan di Desa Rowosari, Tembalang, Semarang
Berdasarkan kondisi lapangan, kegiatan penambangan di Brown Canyon
meninggalkan kenampakan suksesi stratigrafi yang bagus pada beberapa singkapan.
Kondisi ini memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi kawasan geowisata
(Gambar 7). Keberadaan tebing bekas penambangan dapat dijadikan lahan pertanian
dengan bentuk teras berdasarkan kondisi litologi vulkaniklastik.

Gambar 7. Dokumentasi lapangan terkait potensi geowisata yang dapat dikembangkan
pada daerah terkait berdasarkan kenampakan suksesi stratigrafi pada beberapa singkapan
Dampak lainnya adalah pencemaran air yang terlihat dari genangan air berwarna
cokelat keruh yang bercampur dengan bahan bekas tambang (Gambar 8). Jika air tanah
telah terkontaminasi, maka perlu diperhatikan lebih lanjut mengenai dampaknya terhadap
pemukiman sekitar, serta apakah saluran akuifer di lokasi tersebut tercemar atau tidak.
Polusi udara dapat dilihat dari emisi gas alat berat yang digunakan untuk kegiatan
penambangan, yang nantinya akan menyebabkan masalah pernapasan pada pengguna jalan
sekitar. Jika truk yang digunakan untuk transportasi melebihi kapasitas jalan, lama
kelamaan akan membuat jalan rusak. Polusi lain yaitu disebabkan oleh volume suara yang
tinggi, membuat lokasi sekitar penambangan menjadi bising dan suara dari mesin membuat
tidak nyaman, hal tersebut akan menyebabkan gangguan pada indera pendengaran.
Kerusakan tanah yang disebabkan oleh kegiatan penambangan meliputi kerusakan
vegetasi, profil genetik tanah, catatan geologi mengenai sedimentasi, habitat satwa liar,
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dan penurunan kualitas udara. Perubahan penggunaan lahan sampai batas tertentu dapat
secara permanen mengubah topografi umum area pertambangan.

Gambar 7. Dokumentasi lapangan terkait genangan air keruh berwarna cokelat yang telah
terkontaminasi dengan bahan bekas tambang

Masalah besar lainnya adalah bahan tambang yang sebagian besar diambil pada
kegiatan penambangan membuat tanah dan litologi dalam Formasi Damar berkurang.
Formasi Damar merupakan formasi litologi yang didominasi oleh litologi batupasir.
Batupasir Formasi Damar memiliki porositas yang cukup bagus, sehingga air maupun
fluida lainnya dapat disimpan dalam poripori batuan. Namun semakin banyak bahan
tambang yang diambil dalam Formasi Damar, maka akan semakin sedikit ruang air yang
disimpan, air yang telah berhasil diserap pada bagian luar tidak akan mudah disimpan di
dalam tanah. Hal ini disebabkan oleh keterdapatan Formasi Kaligetas yang letaknya berada
di bawah Formasi Damar. Litologi Formasi Kaligetas didominasi oleh lava dan breksi.
Breksi vulkanik memiliki karakteristik yang berbeda dari batupasir. Litologi breksi tidak
memiliki porositas yang baik, sehingga litologi tidak dapat digunakan sebagai daerah
resapan air. Sehingga, potensi negatif yang paling memungkinkan adalah terjadinya banjir
dikarenakan kurangnya daerah resapan air pada daerah penelitian.
Selain bisa menyebabkan banjir, biasanya tebing hasil penggalian akan membentuk
kemiringan atau slope hingga 90°. Kondisi litologi dan tanah mulai tidak stabil karena
aktivitas pengerukan. Ketika memasuki musim hujan kondisi tanah menjadi tidak stabil,
sehingga tanah berpotensi longsor (Gambar 8). Potensi negatif longsor juga didukung oleh
tidak adanya vegetasi tingkat tinggi seperti pepohonan pada tebing-tebing singkapan yang
tersisa.

Gambar 7. Dokumentasi lapangan terkait pengerukan pada tebing galian dengan slope atau
derajat kemiringan sebesar 90o yang berpotensi besar menyebabkan longsor dan banjir

Untuk mengatasi bencana yang dapat terjadi di daerah pertambangan, perlu adanya
pembentukan kaidah hukum yang membahas mengenai perencanaan tata ruang di daerah5,
seperti daerah resapan air dan pengembalian ekosistem yang ada. Brown Canyon
merupakan daerah yang cukup luas untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut, seperti
pembangunan sungai buatan disertai dengan bendungan untuk persiapan jika sungai di
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daerah sekitar tidak mampu menampung air. Selain itu, pengembangan hutan buatan dapat
dilakukan bersamaan dengan daerah aliran sungai, sehingga air hujan dapat ditampung
secara optimal. Untuk bagian tebing yang memiliki potensi longsor, penguatan tebing
dapat dilakukan dengan membuat jebakan terasering sehingga tanah longsor akan
ditampung di setiap jebakan terasering. Selain itu pemakuan tanah diperlukan guna
melakukan penguatan tanah yang labil. Hal ini dapat dilakukan dengan menancapkan baja
pada tanah yang telah dibor. Ketika baja telah terpasang, maka dapat dilakukan dengan
pembesian pada dinding tebing dengan material yang berupa campuran air, semen, abu
batu, dan screening. Selanjutnya dapat dilakukan pengencangan baut pada deformed bar
(besi beton ulir).
Selain itu, peninjauan secara hukum bahwa permasalahan penambangan di Brown
Canyon perlu ditanggapi dengan serius. Analisis Masalah Dampak Lingkungan (AMDAL)
harus dilakukan sebelum kegiatan penambangan dilakukan. Pihak penambang juga harus
memiliki izin yang resmi dari pemerintah. Masalah penambangan Brown Canyon pada saat
ini adalah status penambangan yang ilegal. Selain tidak adanya izin yang jelas dari
pemerintah, kegiatan penambangan dianggap tidak mengikuti Prosedur Operasi Standar
(Standard Operational Procedure atau yang disebut dengan SOP) di lapangan. Pekerja
tidak mengikuti prosedur yang terkait dengan Keselamatan Induksi seperti penggunaan
pakaian lapangan, helm pengaman, dan sepatu lapangan. Kontrol penambangan ilegal
masih terkendala oleh tidak adanya peraturan dari provinsi, membuat Pemerintah Kota
Semarang tidak dapat melakukan apapun. Penting untuk mengambil tindakan pencegahan
sebelum perselisihan dapat terjadi antara warga, penambang atau pemerintah. Pemerintah
Kota Semarang perlu mengendalikan kegiatan penambangan. Diskusi lebih lanjut tentang
izin hukum perlu dilakukan dengan ESDM Provinsi Jawa Tengah untuk mengoordinasikan
penambangan bahan galian tipe C yang masih beroperasi di beberapa daerah.
4.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, didapatkan beberapa poin
kesimpulan. Brown Canyon adalah lokasi penambangan bahan galian tipe C yang terletak
di Formasi Damar dan saat ini membentuk bentuklahan denudasional karena penggunaan
lahan untuk kegiatan penambangan dan daerah pemukiman. Dari tahun 2002, volume
ruang terbuka dan hijau berkurang hingga 492.025,71 m3. Dengan demikian, cadangan
material di atas permukaan diprediksi akan habis dalam 7,6 tahun ke depan. Masalah yang
terjadi akibat kegiatan penambangan adalah pencemaran air, udara, suara, dan tanah.
Masalah tersebut juga menjadikan daerah berpotensi banjir dan tanah longsor. Hal ini
diperlukan untuk membuat perencanaan tata ruang di daerah seperti melakukan
pembangunan sungai buatan, membuat jebakan terasering, dan reboisasi yang ada.
Dampak sosial lain yang harus diperhatikan adalah berkurangnya tingkat keselamatan
kerja, dan perselisihan dari pihak terkait. Diperlukan adanya peninjauan hukum terutama
dari pihak pemerintah provinsi. Pemerintah Kota Semarang perlu mengendalikan kegiatan
penambangan. Diskusi lebih lanjut tentang izin hukum perlu dilakukan dengan ESDM
Provinsi Jawa Tengah untuk mengoordinasikan tindakan penambangan.
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ABSTRAK - Salah satu konsekuensi dari perubahan iklim adalah peningkatan
konsumsi energi listrik yang mewakili sebagian besar sektor ekonomi. Heating,
Ventilation, and Air Conditioning (HVAC) memiliki proporsi besar dalam sektor energi
dan sistem pendinginan Air Conditioner (AC) menjadi salah satu bagian yang
mendominasinya. Kebutuhan AC untuk masyarakat Jakarta semakin meningkat seiring
meningkatnya suhu udara dan standar hidup. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis energi listrik untuk sistem pendinginan AC di Jakarta menggunakan
metode Cooling Degree-Days (CDD). Perhitungan energi menggunakan metode CDD
hanya memerhatikan faktor cuaca yaitu suhu udara dan mengabaikan faktor lain. Data
suhu udara rata-rata harian periode tahun 2014‒2018 diperoleh dari laporan FKlim 71
Stasiun Meteorologi Kemayoran, Jakarta Pusat. Selisih antara suhu udara rata-rata
harian dengan base temperature pada penelitian ini yaitu 24°C menghasilkan nilai CDD
harian. CDD bulanan dan tahunan merupakan penjumlahan CDD harian sejumlah hari
pada periode waktu tersebut. Nilai CDD rata-rata bulanan menunjukkan nilai minimum
pada bulan Februari sebesar 86,22°C dan maksimum pada bulan Mei sebesar 161,16°C
dan Oktober sebesar 159,21°C. Nilai CDD tahunan pada tahun 2016 merupakan nilai
tertinggi selama periode lima tahun tersebut yaitu 1644,62°C dengan peningkatan nilai
CDD tahunan sebesar 7,54°C per tahun. Jumlah energi listrik untuk sistem pendinginan
AC pada bulan Februari merupakan nilai terendah dengan rata-rata sebesar 2,35 Wh/m2
dan tertinggi pada bulan Mei dengan rata-rata sebesar 4,39 Wh/m2 dan Oktober sebesar
4,34 Wh/m2. Kebutuhan energi listrik tahunan untuk sistem pendinginan AC tertinggi
terjadi pada tahun 2016 sebesar 44,85 Wh/m2 dengan peningkatan energi listrik tahunan
sebesar 0,21 Wh/m2 per tahun.
Kata Kunci: suhu udara, Cooling Degree-Days (CDD), energi listrik

ABSTRACT - One impact of climate change is an increase of electricity consumption
representing a large part of the economic sector. Heating, Ventilation, and Air
Conditioning (HVAC) have a large proportion of the energy sector and the Air
Conditioner (AC) cooling system is one of the dominant part. Air conditioning for
Jakarta’s peoples are increasing because of increase of air temperature and living
standards. This study aims to analyze electrical energy for AC cooling systems in
Central Jakarta using the Cooling Degree-Days (CDD) method. Energy calculations
using the CDD method only calculates to weather factor, air temperature and ignores
other factors. The daily average air temperature data in 2014–2018 is obtained from
the FKlim 71 report of the Stasiun Meteorologi Kemayoral, Central Jakarta. The
difference between the average daily air temperature and base temperature in this
study, 24°C, results in daily CDD value. The monthly and annual CDD is the sum of
daily CDDs for a number of days in that time period. The monthly average CDD value
shows the minimum value in February of 86.22°C and the maximum in May of 161.16°C
and October of 159.21°C. The annual CDD value in 2016 was the highest in the fiveyear period of 1644.62 ° C with an increase of annual CDD value of 7.54°C per year.
The monthly average amount of electricity for the AC cooling system in February was
the lowest of 2.35 Wh/m2 and the highest in May of 4.39 Wh/m2 and October of 4.34
Wh/m2. The annual electrical energy requirements for the AC cooling system are highest
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in 2016 of 44.85 Wh/m2 with an increase of annual electrical energy of 0.21 Wh/m2 per
year.
Keywords: air temperature, Cooling Degree-Days (CDD), electrical energy

1.

PENDAHULUAN

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) mendefinisikan istilah
perubahan iklim dengan perubahan kondisi iklim yang dapat diidentifikasi dengan uji
statistik seperti perubahan rata-rata atau variabilitasnya dalam jangka waktu lama. Salah
satu dampak dari peningkatan suhu adalah perubahan jumlah konsumsi energi yang
mewakili sebagai besar dari sektor ekonomi.1 International Energy Agency menyatakan
bahwa pada tahun 1984‒2004 terjadi peningkatan konsumsi energi sebesar 49% dengan
peningkatan rata-rata tahunan 2%. Data Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2004‒2017
oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral menunjukkan peningkatan konsumsi tenaga listrik di Indonesia sebesar 13.154
Giga-Watt jam (GWh) setiap tahunnya.2 Menurut Energy Effciency Working Group
Australia, 3proporsi terbesar dari total energi adalah Heating, Ventilation, and Air
Conditioning (HVAC) yaitu 39%. Sistem pendinginan dalam HVAC menempati
proporsi kedua terbesar yaitu 27% setelah untuk keperluan ventilasi.
Suhu rata-rata tahunan Indonesia bervariasi antara 23‒32°C dan mengalami
peningkatan sekitar 0,3°C sejak tahun 1990. Peningkatan suhu sebesar 0,36‒0,47°C
diproyeksikan akan terjadi di Indonesia pada tahun 2020.4 Jakarta menjadi salah satu
dari sebelas kota metropolitan terhangat di Asia.5 Menurut Hidayat, 6bulan Mei
merupakan bulan terpanas dengan rata-rata suhu sebesar 29,13°C dan Februari dengan
suhu rata-rata bulanan terendah dari tahun 2001‒2010 berdasarkan data dari Stasiun
Meteorologi Kemayoran. Suhu rata-rata dan minimum harian di kawasan kota tua
Jakarta mulai meningkat pada tahun 1980-an dan suhu maksimum harian mulai
meningkat pada tahun 1990.7 Jakarta menjadi ibukota negara Indonesia yang
pembangunan industrinya semakin meningkat. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian
besar masyarakat Jakarta memerlukan sistem pendinginan Air Conditioner (AC) seiring
meningkatnya standar hidup dan suhu udara.6
Kebutuhan analisis konsumsi energi dalam sistem Air Conditioning dipenuhi dengan
penggunaan metode Cooling Degree-Days (CDD).8 Metode CDD didefinisikan sebagai
penyimpangan positif dari suhu rata-rata harian dari base temperature yang merupakan
suhu ruangan untuk mempertahankan pada tingkat yang nyaman.9 Menurut Bhatnagar
dkk., 10base temperature merujuk pada suhu udara luar ruangan ketika suhu di dalam
ruangan dalam kisaran nyaman dan tidak menggunakan sistem pemanasan maupun
pendinginan. Perhitungan nilai CDD merupakan langkah penting sebelum menghitung
konsumsi energi untuk pendinginan.11 Permintaan energi untuk sistem pendinginan
berbanding lurus dengan jumlah CDD dengan asumsi karakteristik bangunan adalah
konstan.12 Metode CDD dapat digunakan untuk memantau kinerja energi pada periode
sebelumnya dan memperkirakan permintaan konsumsi energi pada periode
mendatang.11
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variablitas nilai CDD terhadap
konsumsi energi listrik pada sistem pendinginan Air Conditioner (AC) di Jakarta Pusat
pada periode tahun 2014‒2018. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan
masyarakat Jakarta maupun pembuat kebijakan dalam memperkirakan kebutuhan
energi listrik untuk sistem pendinginan AC serta sebagai bahan pertimbangan efisiensi
energi di periode waktu mendatang.

243

Vinca Amalia Rizkiafama, dkk
Prosiding Seminar Nasional Bumi dan Atmosfer 2019

2.

METODE

2.1 Lokasi Penelitian

Gambar 1. Lokasi penelitian
Lokasi penelitian merupakan satu titik lokasi yaitu Stasiun Meteorologi Kemayoran, Jakarta
Pusat yang terletak pada 6,15°LS dan 106,84°BT.

2.2 Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data suhu udara rata-rata harian
berdasarkan laporan FKlim 71 Stasiun Meteorologi Kemayoran tahun 2014‒2018. Data
tersebut digunakan untuk menghitung nilai Cooling Degree-Days (CDD) harian.
Perhitungan CDD harian memerlukan nilai base temperature. Nilai 24°C menjadi base
temperature dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penghematan
Pemakaian Tenaga Listrik pada Bab II mengenai Pelaksanaan Penghematan Pemakaian
Tenaga Listrik Pasal 4 ayat 6 yang mengatur suhu penggunaan AC pada ruang kerja
sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI).13 Suhu ruangan yang menggunakan AC sesuai
SNI adalah 24°C sampai 27°C.
2.3 Metode
2.3.1 Perhitungan Nilai Cooling Degree-Days (CDD)
Perhitungan nilai CDD harian berdasarkan data suhu rata-rata harian menggunakan
persamaan di bawah ini.14
𝑪𝑫𝑫 = 𝑻𝒎 − 𝑻𝒃
Nilai CDD harian kemudian digunakan untuk menghitung nilai CDD bulanan dan
tahunan yang merupakan penjumlahan CDD harian sejumlah hari pada satu periode
waktu sesuai dengan persamaan di bawah ini.14
𝑵

𝒋𝒊𝒌𝒂 𝑻𝒎 > 𝑻𝒃 𝒎𝒂𝒌𝒂 𝑪𝑫𝑫 = 𝑻𝒎 − 𝑻𝒃
𝑨𝑪𝑫𝑫 = ∑ 𝑪𝑫𝑫𝒊 {
𝒔𝒆𝒍𝒂𝒊𝒏 𝒊𝒕𝒖 𝑪𝑫𝑫 = 𝟎
𝒊=𝟏

Keterangan:
𝐶𝐷𝐷 = cooling degree days
𝑇𝑚
= suhu rata-rata harian
𝑇𝑏
= base temperature
𝐴𝐶𝐷𝐷 = accumulated cooling degree days
𝑁
= periode waktu yaitu jumlah hari pada satu tahun atau bulan
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2.3.2 Perhitungan Energi Listrik untuk Sistem Pendinginan AC Berdasarkan Nilai
CDD
Menurut Bodalal dkk., 15perhitungan energi untuk sistem pendinginan AC dapat
dilakukan menggunakan persamaan berikut.
𝑸𝒘
𝑪𝒐𝒑
𝑸𝒘 = 𝟎, 𝟎𝟐𝟒 × 𝑼𝒐 × 𝑪𝑫𝑫
𝟏
𝑼𝒐 =
𝑹𝒘𝒕
𝑬𝒘 =

dengan:
𝑬𝒘
= total energi untuk sistem pendinginan AC
𝑸𝒘
= transmisi panas yang menembus bangunan (W/m2).
𝐶𝑜𝑝
= koefisien kinerja sistem AC
𝑈𝑜
= koefisien transfer panas pada dinding tanpa insulasi (W/m2°C)
𝐶𝐷𝐷 = Cooling Degree-Days (°C/hari)
𝑅𝑤𝑡
= resistansi termal dinding (m2°C/W)
𝐶𝑜𝑝 merupakan koefisien kinerja sistem pendinginan AC dan dianggap bernilai 2.
Penggunaan parameter 𝑈𝑜 disesuaikan dengan dinding bangunan-bangunan di lokasi
penelitian yaitu Jakarta Pusat yang umumnya tanpa menggunakan insulasi. 𝑅𝑤𝑡 adalah
resistansi termal dari dinding yang bernilai 0,44 m2°C/W sehingga dapat diperoleh nilai
𝑈𝑜 yaitu koefisien transfer panas pada dinding tanpa insulasi sebesar 2,2727 W/m2°C.
2.3.3 Perhitungan Nilai Kecenderungan (Trend) CDD dan Energi Listrik untuk AC
Nilai kecenderungan CDD dan energi listrik untuk AC dapat diperoleh dari
perhitungan kemiringan (slope) menggunakan metode regresi linier.16
𝒚 = 𝒂 + 𝒃𝒙
keterangan:
𝑥
= variabel bebas
𝑦
= variabel terikat
𝑎
= nilai rata-rata pada variabel 𝑦 apabila variabel 𝑥 bernilai 0
𝑏
= koefisien regresi (slope) variabel 𝑥
Nilai b menunjukkan nilai kecenderungan nilai CDD tahunan dan energi listrik
untuk AC tahunan. Nilai b dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut.
𝒃=

∑(𝒙 − 𝒙
̅)(𝒚 − 𝒚
̅)
𝟐
∑(𝒙 − 𝒙
̅)

dengan:
̅
𝒙
= rata-rata nilai x
̅
𝒚
= rata-rata nilai y
Nilai b positif menunjukkan kecenderungan meningkat dan kecenderungan menurun
ditunjukkan oleh nilai b negatif.
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3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Nilai CDD Bulanan dan Energi Listrik untuk AC Tahun 2014‒2018
Tahun
2014

Jan
94.1

Tabel 1. Nilai CDD Bulanan Stamet Kemayoran Tahun 2014‒2018 dan Rata-ratanya
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
70.8

99.5

134.7

163.3

147.9

129.3

134.1

153.5

Nov

175.1

170.1

Des
135.9

2015

91.5

75.4

116.1

133.4

160.7

143.0

140.3

137.6

143.0

167.2

153.7

125.8

2016

141.4

107.2

138.8

160.6

159.9

140.1

137.9

134.3

133.2

131.4

130.9

129.2

2017

127.7

90.5

126.3

135.9

155.4

140.0

142.7

144.7

144.1

153.0

127.5

126.4

2018

116.2

87.3

120.1

138.3

166.6

145.5

130.0

129.1

142.1

169.3

146.5

141.7

Rata-rata

114.15

86.22

120.15

140.56

161.16

143.27

136.02

135.95

143.18

159.21

145.73

131.77

Tabel 1 menjelaskan nilai CDD bulanan periode tahun 2014‒2018 berdasarkan data
dari Stasiun Meteorologi Kemayoran. Nilai CDD bulanan merupakan penjumlahan nilai CDD
harian pada sejumlah hari di bulan tersebut. Dalam satu tahun terdapat bulan-bulan dengan
jumlah hari berbeda yaitu 31, 30, 28, hingga 29 pada bulan Februari di tahun kabisat. Februari
merupakan bulan dengan jumlah hari paling sedikit dibandingkan bulan-bulan lain di tahun yang
sama. Hal tersebut menyebabkan nilai CDD bulanan di bulan Februari lebih sedikit dibandingkan
bulan lain. Bulan-bulan dengan jumlah hari 30 dan 31 memiliki nilai CDD bulanan yang
selisihnya cenderung tidak banyak. Bulan Mei merupakan bulan dengan nilai CDD bulanan lebih
tinggi daripada bulan lain. Bulan Oktober juga merupakan bulan dengan nilai CDD bulanan lebih
tinggi selain bulan Mei. Nilai CDD bulanan terendah periode tahun 2014‒2018 yaitu 70,8°C
terjadi di bulan Februari 2014. Nilai tertinggi terjadi pada Oktober 2014 sebesar 175,1°C.

Rata-rata Nilai CDD Bulanan Stamet
Kemayoran Tahun 2014–2018
CDD bulanan (°C)

170
150
130
110
90

70
Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

Nov

Des

Bulan
Gambar 2. Rata-rata Nilai CDD Bulanan Stamet Kemayoran Tahun 2014–2018
Gambar 2 menunjukkan nilai rata-rata CDD bulanan tahun 2014‒2018. Rata-rata CDD
bulanan terendah terjadi di bulan Februari yaitu 86,22°C. Puncak nilai rata-rata CDD bulanan
terjadi dua kali yaitu pada bulan Mei dan Oktober sebesar 161,16°C dan 159,21°C. Nilai ratarata CDD bulanan lebih rendah terjadi pada bulan-bulan lebih basah yaitu ketika musim hujan.
Kondisi tersebut terjadi pada bulan November hingga April yang ditandai dengan adanya
peningkatan curah hujan sehingga suhu udara menjadi lebih dingin. Suhu udara yang lebih
rendah menyebabkan selisih suhu udara rata-rata dengan base temperature semakin sedikit
sehingga nilai CDD semakin berkurang. Nilai rata-rata CDD bulanan lebih tinggi terjadi pada
bulan-bulan lebih kering yaitu pada musim kemarau. Bulan Mei hingga Oktober ditandai dengan
curah hujan yang menurun sehingga suhu udara terasa lebih panas. Suhu udara yang semakin
tinggi akan meningkatkan selisih antara suhu udara rata-rata dengan base temperature sehingga
nilai CDD semakin meningkat.
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Tabel 2. Nilai Energi Listrik Bulanan untuk AC Stamet Kemayoran Tahun 2014‒2018 dan
Rata-ratanya
Jan
Feb
Mar
Apr
Mei
Jun
Jul
Ags
Sep
Okt
Nov

Tahun

Des

2014

2.565

1.930

2.714

3.672

4.452

4.033

3.525

3.658

4.187

4.776

4.639

3.705

2015

2.495

2.057

3.167

3.638

4.382

3.899

3.825

3.753

3.900

4.561

4.190

3.432

2016

3.855

2.922

3.784

4.381

4.360

3.819

3.760

3.661

3.633

3.584

3.571

3.522

2017

3.481

2.467

3.444

3.706

4.238

3.818

3.892

3.947

3.930

4.173

3.478

3.447

2018

3.169

2.381

3.275

3.770

4.544

3.967

3.546

3.520

3.875

4.617

3.994

3.864

Rata-rata

3.113

2.351

3.277

3.834

4.395

3.907

3.710

3.708

3.905

4.342

3.974

3.594

Tabel 2 merupakan nilai energi listrik bulanan yang diperlukan AC periode tahun 2014‒2018
berdasarkan data dari Stasiun Meteorologi Kemayoran. Energi listrik untuk AC nilainya
berbanding lurus dengan nilai CDD sehingga diketahui bahwa bulan Februari merupakan
periode waktu yang membutuhkan energi listrik untuk AC paling sedikit. Periode waktu yang
memerlukan energi listrik untuk AC paling banyak adalah bulan Mei dan Oktober. Februari 2014
merupakan bulan dengan nilai energi listrik terendah selama lima tahun yaitu periode waktu
tahun 2014‒2018 dengan nilai 1,930 Wh/m2 dan tertinggi pada bulan Oktober 2014 yaitu sebesar
4,776 Wh/m2.

Energi Listrik (Wh/m2)

Rata-rata Nilai Energi Listrik Bulanan untuk AC
Stamet Kemayoran Tahun 2014–2018
4.75
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Gambar 3. Rata-rata Nilai Energi Listrik Bulanan untuk AC Stamet Kemayoran Tahun 2014–
2018
Gambar 3 menunjukkan nilai rata-rata energi listrik bulanan untuk AC tahun 2014‒2018.
Nilai energi listrik yang diperlukan AC berbanding lurus dengan nilai CDD sehingga diperoleh
rata-rata energi listrik bulanan untuk AC terendah terjadi di bulan Februari yaitu 2,351 Wh/m 2.
Puncak nilai rata-rata energi listrik bulanan untuk AC terjadi dua kali yaitu pada bulan Mei dan
Oktober sebesar 4,395 Wh/m2 dan 4,342 Wh/m2. Energi listrik untuk AC lebih rendah terjadi
pada bulan-bulan lebih basah yaitu ketika musim hujan. Kondisi tersebut terjadi pada bulan
November hingga April yang ditandai dengan adanya peningkatan curah hujan sehingga suhu
udara menjadi lebih dingin. Suhu udara yang lebih rendah menyebabkan selisih suhu udara ratarata dengan base temperature semakin sedikit sehingga nilai CDD semakin berkurang.
Pengurangan nilai CDD menyebabkan energi listrik yang diperlukan AC semakin berkurang.
Nilai rata-rata energi listrik bulanan untuk AC lebih tinggi terjadi pada bulan-bulan lebih kering
yaitu pada musim kemarau. Bulan Mei hingga Oktober ditandai dengan curah hujan yang
menurun sehingga suhu udara terasa lebih panas. Suhu udara yang semakin tinggi akan
meningkatkan selisih antara suhu udara rata-rata dengan base temperature sehingga nilai CDD
semakin meningkat. Peningkatan nilai CDD menyebabkan energi yang diperlukan AC semakin
bertambah.
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3.2. Nilai CDD Tahunan dan Energi Listrik untuk AC Tahun 2014‒2018 serta
Kecenderungannya
Tabel 3. Nilai CDD Tahunan Stamet Kemayoran Tahun 2014‒2018

Tahun
2014
2015
2016
2017
2018

CDD Tahunan
1608.1
1587.6
1644.6
1614.1
1632.5

Nilai CDD Tahunan Stamet Kemayoran Tahun 2014–
2018 dan Kecenderungannya
CDD Tahunan (°C)

1660

y = 7.54x + 1594.8

1640
1620
1600
1580
1560
1540
2014

2015

2016

2017

2018

Tahun
Gambar 4. Nilai CDD Tahunan Stamet Kemayoran Tahun 2014–2018 dan Kecenderungannya
Tabel 3 dan gambar 4 menunjukkan nilai CDD tahunan Stasiun Meteorologi Kemayoran
tahun 2014–2018. Nilai CDD tahunan merupakan penjumlahan nilai CDD harian selama 365
atau 366 hari dalam satu tahun. Nilai CDD tahunan di tahun 2015 menunjukkan nilai terendah
selama periode tahun 2014–2018 yaitu sebesar 1587,6°C. Tahun 2016 ditandai dengan nilai
CDD tahunan tertinggi selama periode lima tahun tersebut yaitu sebesar 1644,6°C. Nilai CDD
tahunan di tahun 2014 dan 2017 berada pada rentang nilai yang sama yaitu di sekitar 1610°C.
Kedua tahun tersebut ditandai dengan kondisi cuaca yang netral yaitu ketika tidak adanya
gangguan atmosfer seperti El Nino maupun La Nina. Kondisi nilai CDD tahunan yang tinggi di
tahun 2016 maupun 2018 dapat dikaitkan dengan kondisi lebih basah di periode waktu tersebut
yang disebabkan oleh menghangatnya suhu permukaan laut akibat La Nina. Suhu permukaan
laut yang lebih hangat juga akan berpengaruh pada suhu udara yang menghangat. Suhu udara
yang lebih tinggi menyebabkan selisih suhu udara rata-rata dengan base temperature semakin
banyak sehingga nilai CDD semakin meningkat. Nilai CDD tahunan di tahun 2015 yang rendah
dapat dikaitkan dengan pengurangan curah hujan yang signifikan akibat suhu permukaan laut
yang mendingin karena adanya fenomena El Nino. Suhu permukaan laut yang lebih dingin
menyebabkan mendinginnya suhu udara sehingga selisih suhu udara rata-rata dengan base
temperature semakin sedikit. Kondisi tersebut menyebabkan nilai CDD tahunan semakin
berkurang.
Nilai CDD tahunan mengalami peningkatan selama periode tahun 2014–2018 yaitu sebesar
7,54°C setiap tahunnya. Kondisi tersebut dapat diketahui berdasarkan garis regresi linier yang
memiliki kemiringan (slope) positif.
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Tabel 4. Nilai Energi Listrik Tahunan untuk AC Stamet Kemayoran Tahun 2014‒2018

Energi Listrik Tahunan (Wh/m2)

Tahun
2014
2015
2016
2017
2018

Energi Tahunan
43.857
43.298
44.853
44.021
44.524

Nilai Energi Listrik Tahunan untuk AC Stamet
Kemayoran Tahun 2014–2018 dan
Kecenderungannya
45.00
44.75
44.50
44.25
44.00
43.75
43.50
43.25
43.00
42.75
42.50

y = 0.2056x + 43.494

2014

2015

2016

2017

2018

Tahun

Gambar 5. Nilai Energi Listrik Tahunan untuk AC Stamet Kemayoran Tahun 2014–
2018 dan Kecenderungannya

Tabel 4 dan gambar 5 menunjukkan nilai energi listrik tahunan untuk AC Stasiun
Meteorologi Kemayoran tahun 2014–2018. Nilai energi listrik yang diperlukan untuk
AC berbanding lurus dengan nilai CDD. Jumlah energi listrik dalam satu tahunan untuk
AC terendah pada tahun 2015 sebesar 43,298 Wh/m2 dan tertinggi di tahun 2016 sebesar
44,853 Wh/m2. Nilai CDD yang lebih rendah di tahun 2015 karena adanya suatu
gangguan menyebabkan energi listrik yang dibutuhkan untuk AC juga menurun. Nilai
CDD yang lebih tinggi di tahun 2016 dan 2018 juga akan meningkatkan jumlah energi
listrik yang diperlukan AC. Nilai energi listrik tahunan untuk AC mengalami
peningkatan selama periode tahun 2014–2018 yaitu sebesar 0,2056 Wh/m2 setiap
tahunnya. Kondisi tersebut dapat diketahui berdasarkan garis regresi linier yang
memiliki kemiringan (slope) positif.
4.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Nilai CDD bulanan menjadi lebih rendah ketika periode waktu lebih basah yang
ditandai dengan suhu udara lebih dingin yaitu bulan November hingga April. Nilai
CDD bulanan menjadi lebih tinggi ketika periode waktu lebih kering yang ditandai
suhu udara lebih hangat yaitu bulan Mei hingga Oktober. Rata-rata CDD bulanan
dengan base temperature 24°C periode tahun 2014‒2018 terendah terjadi di bulan
Februari sebesar 86,22°C. Puncak nilai rata-rata CDD bulanan terjadi dua kali yaitu
pada bulan Mei dan Oktober sebesar 161,16°C dan 159,21°C. Nilai CDD tahunan di
tahun 2015 merupakan nilai terendah selama periode tahun 2014‒2018 sebesar
1587,6°C dan tertinggi di tahun 2016 sebesar 1644,6°C. Nilai CDD tahunan yang
lebih rendah maupun lebih tinggi dapat dikaitkan dengan gangguan atmosfer yang
memengaruhi suhu permukaan laut sehingga berpengaruh pada suhu udara pada
periode waktu tersebut. Terdapat kecenderungan peningkatan CDD tahunan sebesar
7,54°C setiap tahunnya selama periode lima tahun tersebut.
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2. Nilai energi listrik untuk AC berbanding lurus dengan nilai CDD. Kebutuhan
energi listrik untuk AC menurun ketika periode waktu lebih basah ketika suhu
udara lebih dingin sehingga nilai CDD menurun yaitu pada bulan November
hingga April. Kebutuhan energi listrik untuk AC meningkat di bulan Mei
hingga Oktober ketika periode waktu lebih kering yaitu pada saat suhu udara
lebih hangat sehingga nilai CDD meningkat. Rata-rata energi listrik bulanan
yang diperlukan AC periode tahun 2014‒2018 terendah terjadi di bulan
Februari sebesar 2,351 Wh/m2. Puncak nilai rata-rata energi listrik bulanan
untuk AC terjadi dua kali yaitu pada bulan Mei dan Oktober sebesar 4,395
Wh/m2 dan 4,342 Wh/m2. Jumlah energi listrik dalam satu tahunan untuk AC
terendah pada tahun 2015 sebesar 43,298 Wh/m2 dan tertinggi di tahun 2016
sebesar 44,853 Wh/m2. Nilai energi listrik tahunan untuk AC mengalami
peningkatan selama periode lima tahun yaitu sebesar 0,2056 Wh/m2 setiap
tahunnya.
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ABSTRAK - Dampak dari perubahan iklim yaitu terjadinya perubahan nilai dari
variabel-variabel pembentuk iklim, salah satunya yaitu suhu laut. Selama periode tahun
2003 – 2017, terlihat laju perubahan suhu laut di perairan Indonesia mengalami
peningkatan di setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan
dalam pengembangan teknologi energi terbarukan Ocean Thermal Energy Conversion
(OTEC). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi daerah-daerah di Indonesia
yang memiliki potensi besar dalam pengembangan OTEC dan untuk memproyeksikan
eksistensi dari OTEC dilihat dari perubahan suhu laut akibat perubahan iklim yang
terjadi. Hasil pengolahan data suhu laut dari Coppernicus Marine selama 15 tahun
dengan menggunakan aplikasi GRADS v.2.0 menunjukkan nilai efisiensi yang cukup
potensial pada beberapa wilayah perairan di Indonesia. Nilai efisiensi maksimum
sebesar 7,8%-8,2% terletak pada daerah Perairan Utara Bali hingga NTB, Laut Sawu,
Tanjung Bone, Laut Halmahera, dan Perairan Utara Papua. Sedangkan nilai efisiensi
minimum terletak di Perairan Barat Sumatera dan Perairan Selatan Jawa, yaitu sebesar
6,6% - 7,2%. Sementara itu, dengan menggunakan analisis time series diperoleh tren
peningkatan laju perubahan suhu sebesar 0.03 °C untuk permukaan laut dan -0.024 °C
untuk kedalaman 1000 m sehingga didapatkan proyeksi efisiensi yang meningkat untuk
tahun berikutnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa teknologi OTEC berpotensi sebagai
sumber energi terbarukan Indonesia di masa depan.
Kata kunci: Perubahan Iklim, OTEC, Energi Terbarukan

ABSTRACT - The impact of climate change is the change in the value of climateforming variables, one of which is the temperature of the sea. During the period 2003 2017, the rate of sea temperature changes in Indonesian waters has increased every
year.This can be used as a reference in the renewable energy development for Ocean
Thermal Energy Conversion (OTEC). This study aims to identify areas in Indonesia that
have great potential in the development of OTEC and to project the existence of OTEC
in terms of changes in sea temperatures due to climate change. The results of processing
sea temperature data from Coppernicus Marine for 15 years using the Grads v 2.0
addressing the potential value of efficiency in several territorial waters in Indonesia.
The maximum efficiency value of 7.8% -8.2% lies in the waters of North Bali to NTB,
Sawu Sea, Tanjung Bone, Halmahera Sea, and North Papua Waters. While the value of
drinking efficiency is located in the West Sumatra Waters and South Java Waters, which
is 6.6% - 7.2%. Meanwhile, using time series analysis, the trend of increasing the
temperature change rate is 0.03 °C for sea level and -0.024 °C for 1000 m so that the
efficiency projection increases for the following year. This shows that OTEC has a
potential to be an other Indonesia renewable energy source on the future.
Keywords: Climate Change, OTEC, Renewable Energy
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1.

PENDAHULUAN

Energi berperan sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai dasar memenuhi
kebutuhan hidupnya. Namun, sumber energi di Indonesia sebagian besar masih
berketergantungan dengan ketersediaan energi fosil yang terbatas dan tidak dapat
diperbarui (non – renewable). Seperti yang diketahui bahwa Indonesia memiliki
kekayaan sumber daya alam melimpah serta letak geografis yang menjadikan Indonesia
memiliki potensi pengembangan energi alternatif selain fosil yaitu energi terbarukan.
Sumber energi terbarukan banyak yang bisa dipertimbangkan untuk mengganti sumber
energi fosil, seperti angin, matahari, dan panas bumi (geothermal).3
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi,
mengamanatkan bahwa dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara
berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi nasional, maka pengelolaan energi
ditujukan untuk tercapainya kemandirian pengelolaan energi, serta terjaminnya
ketersediaan energi dalam negeri.2
Ada beberapa faktor pendorong dikembangkannya energi terbarukan selain jumlah
ketersediaan energi fosil yang semakin menipis.1 Salah satunya adalah isu perubahan
iklim yang menyebabkan terjadinya perubahan nilai dari variabel-variabel pembentuk
iklim, diantaranya yaitu suhu laut. Selama periode tahun 2003 – 2017, terlihat laju
perubahan suhu laut di perairan Indonesia mengalami peningkatan di setiap tahunnya.
Hal tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan acuan dalam pengembangan teknologi
energi terbarukan Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC).
Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) merupakan konversi energi panas laut
untuk menghasilkan listrik dengan metode memanfaatkan perbedaan suhu antara
permukaan air hangat di permukaan samudera kawasan tropis maupun sub – tropis
dengan air yang jauh lebih dingin di kedalaman samudera (Rose, 1985).1 OTEC
memerlukan perbedaan suhu sekitar 20°C, perbedaan suhu sebesar ini tersedia di antara
permukaan air dan di kedalaman kurang lebih 1.000 m dan sekitar 20° di ekuator (Myers
et al, 1985).1
Sistem kerja OTEC digerakkan di dalam sebuah siklus termodinamika, yang
menggunakan perbedaan suhu antara air permukaan yang bersifat hangat (pada 26°C
atau 79°F) dan secara substansial dengan air dingin di kedalaman (pada 4°C atau 39°F)
dari kedalaman laut.4 Sistem ini mampu mendiferensialkan perbedaan suhu dan
menghasilkan listrik. Sistem yang digunakan OTEC adalah sistem siklus terbuka dan
sistem siklus tertutup (Adrian, 2015). Menurut Rose (1985), dalam sistem terbuka
siklus air hangat itu sendiri berfungsi sebagai kerja cairan. Air ini dipompa ke dalam
ruang dimana di bawah tekanan berkurang akan menguap. Melewati turbin dan ke
sebuah kondensator.1

Gambar. 1 Skema siklus tertutup sistem OTEC (Adrian, 2015)
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Perbedaan suhu di wilayah perairan Indonesia sangat cocok untuk dijadikan
pengembangan teknologi energi terbarukan Ocean Thermal Energy Conversion
(OTEC), dimana perbedaan suhu mencapai 21°C – 25 °C. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi daerah-daerah di Indonesia yang memiliki potensi besar dalam
pengembangan OTEC dan untuk memproyeksikan eksistensi dari OTEC dilihat dari
perubahan suhu laut akibat perubahan iklim yang terjadi.
2.

METODE

2.1 Lokasi dan Data Penelitian
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data suhu permukaan laut dan
suhu laut pada kedalaman 1000 m selama 15 tahun (2002-2017). Data tersebut
diperoleh dari website Coppernicus Marine ( http://marine.copernicus.eu/ ) dengan
format .nc file dan resolusi spasial 0.083 derajat serta resolusi temporal bulanan,
dengan domain wilayah pada koordinat 6°LU-11°LS dan 95°BT-140°BT dimana
domain ini kurang lebih dapat merepresentasikan wilayah perairan Indonesia. Hal ini
dilakukan untuk mengetahui sebaran potensi OTEC pada wilayah perairan Indonesia.

Gambar 2. Wilayah Penelitian.

2.2 Metode Penelitian
Pengolahan data suhu laut dilakukan dengan menggunakan aplikasi GrADS versi
2.0. Untuk menampilkan visualisasi sebaran potensi OTEC di wilayah perairan
Indonesia, data suhu laut dalam format .nc file tersebut diolah menggunakan aplikasi
GrADS. Dari hasil olahan tersebut didapatkan peta selisih suhu permukaan laut dan
suhu laut pada kedalam 1000 m serta peta efisiensi OTEC di wilayah perairan
Indonesia
untuk kemudian dianalisis daerah-daerah yang berpotensi untuk
pengembangan OTEC.
Untuk memperoleh prediksi perubahan suhu laut, digunakan metode statistik.
Metode statistik yang digunakan yaitu metode least square. Least Square adalah
metode peramalan yang digunakanuntuk melihat trend dari data deret waktu.7 Metode
ini digunakan untuk menentukan hubungan linear yang terbaik dengan cara
meminimalkan jumlah eror kuadrat data yang dihasilkan oleh fungsi matematika.8
Dalam penelitian ini akan dianalisis tren perubahan suhu permukaan laut dan suhu laut
pada kedalaman 1000m berdasarkan data 15 tahun (2002-2017) sehingga dapat
diramalkan perubahan suhu laut yang terjadi untuk beberapa tahun yang akan datang.
Peramalan nilai suhu laut menggunakan metode least square diperoleh dengan
menggunakan rumus berikut8 :
𝒀′ = 𝒂 + 𝒃𝒕
Dengan :
𝒀′
= variabel nilai tren
𝒂
= nilai konstanya saat t sama dengan 0
𝒃
= kemiringan garis
𝒕
= variabel waktu
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Nilai 𝒂 dan 𝒃 dapat diperoleh dengan menggunakan rumus berikut :
𝒃=

𝒏 ∑ 𝒕𝒀 − ∑ 𝒀 ∑ 𝒕
𝒏 ∑ 𝒕𝟐 − ∑ 𝒕𝟐
dan

𝑎=

∑𝑌
∑𝑡
−𝑏
𝑛
𝑛

Dalam semua situasi peramalan mengandung derajat ketidakpastian.9 Ukuran
akurasi hasil peramalan yang merupakan ukuran kesalahan peramalan merupakan
ukuran tentang tingkat perbedaan antara hasil prediksi dengan nilai yang sebenarnya
terjadi. Dalam menentukan model apa yang tepat untuk meramalkan sejumlah data hal
yang perlu diperhatikan adalah kesalahan atau eror dari peramalan yang telah
dilakukan, semakin kecil kesalahan atau eror yang dihasilkan maka semakin baik
model yang digunakan.8
Berdasarkan Wardono et al (2016) beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk
mengukur eror adalah dengan mengukur nilai MAPE (Mean Absolute Percentage
Error), MAD (Mean Absolute Deviation), MAE (Mean Absolute Error), RMSE (Root
Mean Square Error) dan MSD (Mean Square Error). Pada penelitian ini akan
menggunakan nilai MAPE, MAD, dan MSD untuk mengetahui nilai kesalahan ramalan
10

MAPE merupakan ukuran kesalahan relativ. MAPE biasanya lebih berarti
dibandingakan MAD karena MAPE menyatakan persentase kesalahan hasil peramalan
terhadap permintaan aktual selama periode tertentu yang akan memberikan informasi
persentase kesalahan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Secara matematis, MAPE
dinyatakan sebagai berikut:8
100
𝐹𝑡
MAPE = (
) ∑ |𝐴𝑡 − |
𝑛
𝐴𝑡
MAD merupakan rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu tanpa
memperhatikan apakah hasil peramalan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan
kenyataannya. Secara metematis, MAD dirumuskan sebagai berikut :8
𝐹𝑡
MAD = ∑ |𝐴𝑡 − |
𝐴𝑡
MSD (Mean Squared Deviation), nilai yang dapat digunakan untuk mengukur
ketepatan model, yang dinyatakan dalam rata-rata kuadrat dari kesalahan dan
menggambarkan informasi mengenai outlier:9
∑(𝑥𝑡 − 𝐹𝑡 )2
MSD =
𝑛
9
Menurut Zainun & Majid, sebagaimana dikutip oleh Henifa (2014) suatu model
mempunyai kinerja yang sangat bagus jika nilai MAPE berada dibawah 10% dan
mempunyai kinerja bagus jika nilai MAPE berada di antara 10% dan 20%.
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3.

HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Analisis Sebaran Potensi OTEC di Indonesia

Gambar 3. Peta daerah potensi OTEC di perairan Indonesia bulan Januari hingga Desember
selama 15 tahun (2003 – 2017)

Hasil analisis potensi OTEC di Indonesia bulan Desember selama 15 tahun
(2003-2017) menunjukkan selisih suhu laut yang paling tinggi diantara bulan – bulan
yang lainnya. Sedangkan pada bulan Agustus periode 2003-2017 menunjukkan selisih
suhu yang tidak begitu signifikan. Berdasarkan peta daerah potensi OTEC selama
periode 15 tahun, terlihat dari bulan Januari hingga bulan Desember daerah yang paling
berpotensi untuk teknologi OTEC adalah wilayah Indonesia bagian timur, yaitu Perairan
Tanjung Bone, Laut Halmahera, dan Perairan Utara Papua dimana selisih suhunya
mencapai 23,5-25 °C. Sedangkan pada wilayah Indonesia bagian Timur, seperti
Perairan Barat Sumatera dan Perairan Selatan Jawa, selisih suhu yang dihasilkan tidak
begitu signifikan dan kurang berpotensi untuk dikembangkan teknologi OTEC.
Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa umumnya pada musim DesemberJanuari-Februari (DJF), sebagian besar wilayah laut Indonesia mengalami peningkatan
suhu laut. Potensi tertinggi berada di Perairan Utara Sulawesi, Perairan Tanjung Bone,
Laut Halmahera dan Perairan Utara Papua. Disamping adanya peningkatan suhu laut,
pada musim ini juga terjadi penurunan suhu laut di Perairan Barat Sumatera yang
terlihat pada bulan Desember dan intensitasnya menurun pada bulan Januari. Pada
musim kemarau bulan Juni-Juli-Agustus (JJA) terjadi penurunan suhu laut, terutama di
Pesisir Selatan Maluku dan Laut Maluku.
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Distribusi suhu laut di wilayah Indonesia berhubungan erat dengan pergantian
musim di mana terlihat pada bulan DJF, suhu permukaan laut di bumi belahan selatan
(BBS) cenderung lebih hangat dibandingkan bumi belahan utara (BBU).5 Suhu laut di
wilayah Indonesia pada bulan DJF berkisar antara 23,5-25 °C dan untuk wilayah BBS
relatif lebih hangat dibanding BBU. Sebaliknya pada bulan-bulan kering JJA, wilayah
BBS lebih dingin dibandingkan dengan BBU. Matahari saat itu berada di BBU sehingga
atmosfernya cenderung lebih hangat, hal ini diikuti oleh menghangatnya suhu di BBU.
3.2. Analisis Efisiensi OTEC di Indonesia
Berdasarkan peta daerah potensi OTEC pada poin 3.1., diperoleh nilai efisiensi
energi yang searah dengan meningkatnya selisih suhu laut. Nilai efisiensi tertinggi
terdapat pada bulan Januari dan Februari yaitu mencapai 7,8%-8,2% pada daerah
Perairan Utara Bali Hingga NTB, Laut Sawu, Tanjung Bone, Laut Halmahera, dan
Perairan Utara Papua. Hal ini terjadi karena sebagian besar wilayah laut Indonesia
mengalami peningkatan suhu laut pada musim Desember-Januari-Februari (DJF).
Sedangkan nilai efisiensi terendah terjadi pada bulan Juli dan Agustus dimana terletak
pada Perairan Barat Sumatera dan Perairan Selatan Jawa, dengan nilai sebesar 6,6% 7,2%. Pada bulan ini nilai efisiensi rendah karena terjadi penurunan suhu laut pada
musim kemarau bulan Juni-Juli-Agustus (JJA).
Tabel 1. (A) Nilai efisiensi OTEC di wilayah Indonesia bulan Januari-Juni pada tahun 20032017 (B) Nilai efisiensi OTEC di wilayah Indonesia bulan Juli-Desember pada tahun 20032017
(A)
Efisiensi (%)
Wilayah
Januari
Februari
Maret
April
Mei
Juni
Perairan Barat Sumatera
6.6 - 7.5
6.9 - 7.5
6.9 - 7.5
7.2 - 7.6
7.4 - 7.6
7.2 - 7.6
Perairan Selatan Jawa
7.2 - 7.8
7.2 - 7.8
7.2 - 7.8
7.4 - 7.8
7.4 - 7.6
7 - 7.6
Perairan Selatan Bali Hingga NTB 7.5 - 7.8
7.5 - 7.8
7.5 - 7.8
7.6 - 7.8
7.4 - 7.6
7.2 - 7.4
Perairan Utara Bali Hingga NTB
7.5 - 7.8
7.5 - 7.8
7.5 - 8.1
7.8 - 8
7.6 - 8
7.4 - 7.8
Laut Sawu
7.5 - 8.1
7.5 - 8.1
7.5 - 8.1
7.6 - 8
7.4 - 7.6
7 - 7.6
Laut Flores
7.5 - 7.8
7.5 - 7.8
7.5 - 8.1
7.8 - 8
7.6 - 8
7.4 - 7.8
Laut Timor
7.5 - 8.1
7.5 - 8.1
7.5 - 8.1
7.6 - 8
7.2 - 7.6
7 - 7.4
Perairan Tanjung Bone
7.5 - 8.1
7.5 - 8.1
7.8 - 8.1
7.8 - 8.2
7.8 - 8
7.4 - 7.8
Perairan Selat Makassar
7.5 - 7.8
7.5 - 7.8
7.5 - 7.8
7.6 - 8
7.8 - 8
7.6 - 7.8
Pesisir Selatan Maluku
7.5 - 8.1
7.5 - 8.1
7.5 - 8.1
7.6 - 8
7.6 - 7.8
7.2 - 7.4
Laut Maluku
7.5 - 7.8
7.5 - 7.8
7.5 - 8.1
7.8 - 8
7.8 - 8
7.6 - 7.8
Perairan Utara Sulawesi
7.5 - 7.8
7.5 - 7.8
7.5 - 7.8
7.6 - 7.8
7.6 - 8.2
7.6 - 8
Laut Halmahera
7.5 - 8.1
7.5 - 8.1
7.5 - 8.1
7.8 - 8.2
7.8 - 8.2
7.8 - 8
Perairan Utara Papua
7.5 - 8.1
7.5 - 7.8
7.5 - 7.8
7.6 - 8
7.8 - 8
7.8 - 8
(B)
Wilayah

Juli

Agustus

Perairan Barat Sumatera
Perairan Selatan Jawa
Perairan Selatan Bali Hingga NTB
Perairan Utara Bali Hingga NTB
Laut Sawu
Laut Flores
Laut Timor
Perairan Tanjung Bone
Perairan Selat Makassar
Pesisir Selatan Maluku
Laut Maluku
Perairan Utara Sulawesi
Laut Halmahera
Perairan Utara Papua

6.8 - 7.4
6.6 - 7.2
6.6 - 7.2
7.4 - 7.6
6.8 - 7.4
7.2 - 7.6
6.8 - 7.2
7.2 - 8.1
7.4 - 7.8
6.8 - 7.2
7.4 - 7.6
7.6 - 7.8
7.6 - 8.1
7.8 - 8.1

7 - 7.4
6.4 - 7
6.8 - 7
7.2 - 7.4
7.8 - 7
7.2 - 7.4
6.8 - 7
7.2 - 7.6
7.4 - 7.8
6.8 - 7
7.2 -7.6
7.4 - 7.8
7.6 - 7.8
7.6 - 8.1
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Efisiensi (%)
Septembe Oktober
r
6.8 - 7.2
7 - 7.2
6.6 - 7
6.8 - 7.2
6.8 - 7.2
7.2 - 7.4
7.2 - 7.6
7.6 - 7.8
7 - 7.4
7.4 - 7.6
7.2 - 7.6
7.6 - 7.8
7 - 7.2
7.4 - 7.6
7.4 - 7.8
7.6 - 7.8
7.4 - 7.8
7.6 - 7.8
7 - 7.2
7.2 - 7.6
7.2 - 7.6
7.6 - 7.8
7.6 - 7.8
7.6 - 8
7.6 - 8.1
7.8 - 8
7.8 - 8.1
7.9 - 8.2

November

Desember

7 - 7.4
7.2 -7.4
7.4 - 7.8
7.8 - 8.2
7.8 - 8
7.8 - 8.2
7.8 - 8
7.8 - 8.2
7.6 - 8
7.6 - 8
7.8 - 8
7.6 - 8
7.8 - 8.2
7.8 - 8

7 - 7.4
7.4 - 7.6
7.4 - 8
7.8 - 8
7.8 - 8
7.8 - 8
8 - 8.2
7.8 - 8.2
7.6 - 8
7.8 - 8
7.8 - 8
7.6 - 7.8
7.8 - 8.2
7.8 - 8
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3.3 Perhitungan Daya yang dihasilkan oleh Mesin OTEC
Mesin OTEC bekerja berdasarkan Siklus Rankine, yang merupakan
salah satu Siklus Termodinamika. Sistem yang digunakan OTEC adalah sistem
siklus terbuka dan sistem siklus tertutup (Adrian, 2015).1 Siklus tertutup pada
umumnya menggunakan ammonia (NH3) sebagai fluida kerja.6 Ada beberapa
persamaan yang akan digunakan untuk menghitung daya yang dihasilkan oleh
mesin OTEC. Dalam perhitungan digunakan Ammonia Steam Tables (Tabel
Uap Amonia) untuk mendapatkan nilai entalpi, entropi, dan tekanan di tiap
tahapan. Dengan asumsi laju aliran massa air laut adalah 1.000 kg/s, serta aliran
dan massa jenis air laut yang konstan.4
Pada penelitian ini perhitungan daya menggunakan data suhu laut dari
salah satu wilayah yang paling potensial yaitu Laut Halmahera. Suhu
permukaan lautnya bernilai 29,68°C, sedangkan suhu laut dalamnya bernilai
4,11°C. Siklus tertutup mesin OTEC dimulai dari siklus terbuka di permukaan
laut yang berkaitan dengan viskositas zat cair 4, kemudian bergerak melalui
siklus tertutup yang menggerakkan massa jenuh ammonia ke bawah menuju
laut dalam, dan kembali lagi ke atas.6
Nilai entalpi, entropi, dan tekanan pada proses pertama dapat dilihat
pada tabel uap ammonia. Pada tahap ini, ammonia yang menjadi penggerak
turbin berwujud gas.
1. T1 = 29,68°C
2. h1 = 1.466,015 kJ/kg
3. s1 = 4,97285 kJ/kg
4. P1 = P4 = 11,69 x 105 Pa
Kemudian untuk proses kedua dan ketiga terjadi penurunan suhu,
sehingga ammonia berubah fase menjadi cair. Sama seperti sebelumnya, nilai
entalpi, entropi dan volume spesifik dapat dilihat pada tabel uap ammonia.
1. T3 = 4,11°C
2. h3 = 198,59 kJ/kg
3. s3 = 0,777 kJ/kg
4. P2 = P3 = 4,977 x 105 Pa
5. V = 1,5796 x 10-3 m3/kg
Untuk memperoleh nilai entalpi pada proses kedua, maka dimisalkan
dengan x2. Proses satu ke dua merupakan proses adiabatic yang menjadi dasar
perhitungan entalpi pada proses dua.
1. 𝑠1 = 𝑠3 + 𝑥2 . 𝑠𝑓𝑔
4,973 = 0,777 + 𝑥2 (4,501)
4,973 − 0,777
𝑥2 =
= 0,9322
4,501
2. ℎ2 = ℎ3 + 𝑥2 . ℎ𝑓𝑔 = 198,59 + (0,9322)(1.247,48) = 1.361,49
kJ/kg
Sekarang dapat dihitung daya keluaran yang dihasilkan oleh turbin,
dengan persamaan sebagai berikut:
𝑊𝑇 = 𝑚(ℎ1 − ℎ2 ) = 1.000(1.466,015 − 1.361,49)
= 104.525 𝑘𝑊
Kemudian daya input pompa dan daya total pompa dapat dihitung
menggunakan entalpi pada proses empat.
1. 𝑊𝑝 = −𝑉(𝑃4 − 𝑃3 ) = −0,00158(1.169 − 497,7) =
−1,061 𝑘𝑊
2. 𝑊𝑃 = ℎ3 − ℎ4
−1,061 = 198,59 − ℎ4
ℎ4 = 198,59 + 1,061 = 199,65 𝑘𝐽/𝑘𝑔
3. 𝑊𝑝𝑜𝑚𝑝𝑎−𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = −𝑚 . 𝑊𝑃 = −1.000 . 1,061 = −1.061 𝑘𝑊
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Barulah dapat dihitung cadangan panas yang dihasilkan dan panas
spesifik melalui pertukaran panas yaitu qh dan Qh.
𝑘𝐽
1. 𝑞ℎ = ℎ1 − ℎ4 = 1.466,015 − 199,65 = 1.266,365 𝑘𝑔
2. 𝑄ℎ = 𝑚 . 𝑞ℎ = 1.266,365 × 103 𝑘𝑊
Efisiensi dari siklus mesin OTEC juga dapat dihitung dan
dibandingkan nilainya dengan efisiensi siklus Carnot.
𝑊
𝑊 +𝑊
104.525−1.061
1. 𝜂𝑠𝑖𝑘𝑙𝑢𝑠 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
= 𝑇𝑄 𝑃 = 1.266,365 × 103 = 8,17%
𝑄
2. 𝜂 =

𝑇1 −𝑇3
𝑇1

ℎ

=

29,68−4,11
29,68+273

ℎ

= 8,4%

Efisiensi yang didapatkan dari kedua perhitungan nilainya tidak jauh berbeda,
hal ini menunjukkan bahwa efisiensi yang dihasilkan antara siklus mesin
OTEC dan selisih suhu laut nilai nya akurat.
3.4 Analisis Kelayakan OTEC untuk masa yang akan datang berdasarkan
Laju Perubahan Suhu
3.4.1. Analisis Perubahan Suhu Laut Selama 2003-2017
Analisis mengenai kelayakan OTEC untuk masa yang akan datang perlu
dilakukan untuk mengetahui apakah teknologi OTEC akan efektif diterapkan
ditengah perubahan suhu laut yang terjadi setiap tahunnya sebagai akibat dari
perubahan iklim. Gambar 4. menunujukan suhu permukaan laut di wilayah perairan
laut Indonesia selama periode 2003-2017.

SUHU

SUHU

30
29.5
29
28.5

4.5
4.4
4.3
4.2
4.1
4
3.9
3.8

TAHUN

TAHUN

(A)
(B)
Gambar 4. Grafik Suhu Laut Periode 2003 – 2017. (a) Suhu Permukaan Laut, dan (b)
Suhu Laut Pada Kedalaman 1000 m .

Dari gambar 4.a dapat dilihat bahwa suhu permukaan laut selama periode 20032017 cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, meskipun pada tahun
2004, 2011, dan 2015 mengalami penurunan. Akan tetapi penurunan suhu yang
terjadi tidak begitu besar, yakni berturut-turut sebesar 0.18°C, 0.43°C, dan 1°C pada
tahun 2004, 2011, dan 2015 sehingga perubahan suhu permukaan laut diwilayah
perairan Indonesia bisa dikatakan memiliki tren yang meningkat. Gambar 4.b
menunjukan grafik suhu laut pada kedalam 1000 m, dari gambar tersebut dapat
dilihat bahwa suhu laut pada kedalaman 1000 m cenderung mengalami penurunan
setiap tahunnya dengan rata-rata penurunan sebesar 0.024°C tiap tahun. Meskipun
pada tahun 2005, 2011, dan 2016 mengalami peningkatan. Akan tetapi peningkatan
suhu yang terjadi tidak begitu besar, yakni berturut-turut sebesar 0.14°C, 0.015°C,
dan 0.05°C pada tahun 2005, 2011, dan 2016 sehingga perubahan suhu laut di
wilayah pada kedalaman 1000 m di wilayah perairan Indonesia bisa dikatakan
memiliki tren yang menurun.
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30.2
30
29.8
29.6
29.4
29.2
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SUHU

SUHU

3.4.2. Analisis Prediksi Suhu Laut 15 Tahun yang Akan Datang di
Wilayah Perairan Indonesia

4
3.8
3.6
3.4

TAHUN

TAHUN

(A)
(B)
Gambar 5. Grafik Prediksi suhu laut selama 2018-2034. (a) Suhu Permukaan Laut, dan (b)
Suhu Laut pada Kedalaman 1000 m.

Gambar 5.a menampilkan grafik prediksi suhu permukaan laut selama 20182034. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa prediksi suhu permukaan laut memiliki
tren yang meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata kenaikan sebesar 0.0306°C.
Sementara itu, berdasarkan gambar 5.b dapat dilihat bahwa prediksi suhu laut pada
kedalaman 1000 m mengalami penurunan setiap tahunnya dengan rata-rata penurunan
sebesar 0.02377°C.
Tabel 2. Hasil Perhitungan Ukuran Kesalahan Prediksi Suhu Laut
Accuracy Measure
MAPE

Suhu Permukaan Laut (%)
0.418330

Suhu Kedalam 1000 m (%)
0.986790

MAD

0.122681

0.041731

MSD

0.029712

0.002484

Untuk mengetahui apakah prediksi yang telah dihitung memiliki tingkat akurasi
yang baik atau tidak, maka perlu dihitung nilai ukuran kesalahan prediksi dari model
yang telah dibuat. Tabel 2 menunjukan nilai ukuran kesalahan prediksi dari suhu
permukaan laut dan suhu laut pada kedalaman 1000 m. Berdasarkan data pada tabel 2
dapat dilihat bahwa nilai MAPE untuk suhu permukaan laut dan suhu pada kedalaman
1000 m adalah kurang dari 10% sehingga dapat dikatakan bahwa prediksi ini memiliki
tingkat akurasi yang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Zainun & Majid,9
sebagaimana dikutip oleh Henifa (2014) yang menyatakan bahwa suatu model
mempunyai kinerja yang sangat bagus jika nilai MAPE berada dibawah 10% dan
mempunyai kinerja bagus jika nilai MAPE berada di antara 10% dan 20%. Dengan
demikian teknologi OTEC layak digunakan untuk saat ini maupun beberapa tahun yang
akan datang. Hal ini didukung dengan tren suhu permukaan laut yang meningkat dan
juga tren suhu laut pada kedalaman 1000 m yang menurun selama periode 2003-2017
serta prediksi suhu laut yang memiliki tren yang juga sama dengan data selama 20032017 .
4.

KESIMPULAN

Indonesia sangat berpotensi untuk pengembangan teknologi energi terbarukan
Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) dilihat dari tingginya selisih suhu laut
perairan Indonesia yang mencapai 23,5-25 °C pada wilayah Perairan Utara Sulawesi,
Perairan Tanjung Bone, Laut Halmahera dan Perairan Utara Papua dengan nilai efisiensi
yang dihasilkan berkisar antara 7,8%-8,2%. Hasil perhitungan daya mesin OTEC pada
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daerah yang paling berpotensi yaitu Laut Halmahera diperoleh nilai sebesar
103.464 𝑘𝑊. Dari hasil perhitungan juga diperoleh nilai efisiensi energi yang cukup
tinggi yaitu berkisar 8%. Selama periode tahun 2003-2017, suhu permukaan laut
mengalami peningkatan sedangkan suhu kedalaman 1000 m mengalami penurunan. Hal
ini menandakan bahwa teknologi terbarukan OTEC layak untuk digunakan di masa
sekarang. Hasil prediksi yang didapatkan juga menunujukan hasil yang serupa,
diperkuat dengan nilai MAPE yang menandakan tingkat akurasi yang tergolong tinggi.
Sehingga untuk di masa depan teknologi OTEC layak untuk digunakan seiring dengan
meningkatnya selisih suhu laut setiap tahunnya.
5.
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ABSTRAK-Perubahan lahan dan iklim berkontribusi besar terhadap perubahan fungsi
ekosistem yang berpotensi mengakibatkan kerugian ekonomi dan ekologi dari
ekosistem tersebut. Perubahan fungsi ekosistem salah satunya dihitung dengan konsep
Net Primary Productivity (NPP) yang menggambarkan produk biomassa per satuan
lahan per satuan waktu yang dihasilkan dari jumlah total karbon yang diserap oleh
ekosistem. Sebagai kawasan yang memegang peranan penting di area rural dan urban,
DAS Citarum telah mengalami banyak perubahan dari sisi tata guna dan fungsi lahan
sehingga potensi perubahan dari fungsi ekosistem DAS Citarum perlu dikuantifikasi.
Konsep NPP digunakan untuk menganalisis respon perubahan ekosistem DAS Citarum
pada tahun 2050 akibat perubahan iklim, perubahan tutupan lahan, dan kombinasi kedua
perubahan tersebut, berdasarkan kondisi baseline tahun 2017. Perubahan tutupan lahan
diprediksi berdasarkan Cellular Automata-Markov (CA-Markov), sedangkan perubahan
iklim didasarkan pada HadGEM2-ES di bawah empat jalur konsentrasi yang
representatif menurut 5th IPCC Assessment Report, yaitu skenario RCP 2.6, RCP 4.5,
RCP 6.0, dan RCP 8.5. Rata-rata nilai NPP DAS Citarum pada kondisi baseline yang
didapatkan dari model CASA berkisar 574 gC/m2/year. Peningkatan suhu, peningkatan
defisit tekanan uap, dan penurunan curah hujan akibat perubahan iklim dari berbagai
skenario perubahan iklim dan peningkatan lahan non vegetasi akibat perubahan lahan
berdampak terhadap perubahan nilai NPP yang cenderung menurun dengan penurunan
terbesar terjadi pada skenario RCP 8.5 yang diiringi dengan adanya perubahan lahan.
Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan aktivitas manusia di kawasan DAS
Citarum yang ditandai dengan peningkatan emisi GHG dan perubahan lahan dapat
menurunkan fungsi ekosistem dan memiliki potensi dampak dalam ekologi dan
ekonomi.
Kata kunci: Cellular Automata-Markov, Carnegie Ames Stanford Approach, RCP

ABSTRACT -Land and climate change contribute greatly to changes in ecosystem
functions that have the potential to result in economic and ecological losses from the
ecosystem. One of the changes in ecosystem function is calculated by the Net Primary
Productivity (NPP) concept which describes the biomass product per land unit per time
unit that produced from the total amount of carbon absorbed by the ecosystem. As an
area that plays an important role in rural and urban areas, Citarum watershed has
undergone many changes in terms of land use and function so that potential changes in
the ecosystem function of the Citarum watershed need to be quantified. The NPP
concept is used to analyze the response of changes in the ecosystem of the Citarum
watershed in 2050 due to climate change, changes in land cover, and a combination of
these two changes, based on the baseline condition in 2017. Changes in land cover are
predicted by Cellular Automata-Markov (CA-Markov), while climate change is based
on the HadGEM2-ES under four representative concentration pathways according to
the 5th IPCC Assessment Report, namely the RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0, and RCP 8.5
scenarios. The mean values of Citarum watershed’s NPP in baseline condition that
obtained from CASA model is574 gC/m2/year. Increasing temperature, increasing
vapor pressure deficit and decreasing precipitation due to climate change and
increasing non-vegetated area due to land use change form impacts on change in NPP
values which tend in decrease with the largest decrease occurring in RCP 8.5 scenario
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that accompanied by land use change. These results indicate that increases in human
activities in Citarum watershed which is characterized by greenhouse gasses emission
and land use change can reduce the ecosystem function and have a potential impact in
ecology and economy.
Keywords: Cellular Automata-Markov, Carnegie Ames Stanford Approach, RCP

1.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim dan aktivitas manusia telah memberikan tekanan signifikan dan
berkontribusi besar terhadap perubahan fungsi ekosistem yang berpotensi
mengakibatkan kerugian ekonomi dan ekologi. Seiring dengan perkembangan
masyarakat dan ekonomi, berbagai kegiatan manusia juga mempengaruhi fungsi
ekosistem yang dicirikan dengan perubahan penggunaan dan tutupan lahan (LUCC).
Suatu ekosistem pada dasarnya adalah sistem pemrosesan energi dalam bentuk
fotosintesis, dekomposisi, serta fungsi alir energi dan daur biogeokimiawi dalam skala
ruang dan waktu. Peningkatan suhu dan penurunan curah hujan akibat perubahan iklim
serta berkurangnya tutupan vegetasi akibat perubahan lahan menyebabkan menurunnya
laju fotosistesis dan berakibat pada penurunan produk biomassa yang dihasilkan oleh
ekosistem. Hal tersebut terutama berlaku untuk Indonesia, khususnya DAS Citarum
sebagai salah satu kawasan yang memegang peranan penting di area rural dan urban.
Perubahan iklim dan lahan dapat mempengaruhi ekosistem DAS Citarum yang kaya
akan keanekaragaman hayati dan produktivitas dalam berbagai cara sehingga potensi
perubahan dari fungsi ekosistem DAS Citarum perlu dikuantifikasi.
Produk biomassa yang dihasilkan oleh ekosistem dapat dikuantifikasi dengan
konsep Net Primary Productivity (NPP). NPP menggambarkan banyaknya produk
organik atau biomassa yang dihasilkan dari proses fotosintesis per satuan lahan per
satuan waktu yang dihasilkan dari jumlah total karbon yang diserap oleh ekosistem dan
menyediakan sumber energi kimia untuk segala proses biotik di bumi 1-2. NPP
merupakan komponen kunci dari siklus karbon global3, dimana model siklus karbon
sangat terkait erat dengan model iklim global. Akibat meningkatnya konsentrasi
karbondioksida (CO2) dan suhu udara skala global, para ilmuwan bekerja untuk
memodelkan seluruh siklus karbon yang merupakan proses dimana karbon di daur ulang
melalui udara, air, tanah, dan makhluk hidup. NPP memperhitungkan berapa banyak
CO2 yang diambil oleh vegetasi selama fotosintesis (Gross Primary Productivity) dan
berapa banyak CO2 yang dilepaskan selama respirasi pemeliharaan (maintenance
respiration) dan respirasi pertumbuhan (growth respiration). Pada tingkat yang lebih
langsung, NPP memberikan informasi tentang karakteristik vegetasi yang memiliki
dampak sosial dan ekonomi, seperti potensi hasil panen (sektor pertanian), produksi
hutan (sektor kehutanan), dan rentang hijauan lahan (sektor peternakan).
Penelitian ini bertujuan mengukur dampak yang ditimbulkan oleh iklim dan
manusia terhadap perubahan NPP DAS Citarum pada tahun 2017 sebagai baseline dan
di masa mendatang pada tahun 2050 berdasarkan empat skenario perubahan iklim.
Persamaan yang digunakan untuk menghitung NPP pada penelitian ini diturunkan dari
model CASA (Carnegie Ames Stanford Approach) yang dapat mengukur kontribusi dari
efek iklim dan antropogenik dengan menggunakan skenario perubahan iklim
berdasarkan model HadGEM2-ES dan skenario perubahan lahan berdasarkan model
CA-Markov. Tren perubahan nilai NPP yang dihasilkan oleh penelitian ini diharapkan
mampu menjadi indikator adanya perubahan sistem ekologi di DAS Citarum.
Mempelajari tanda-tanda perubahan ekologi akan mendapatkan pemahaman tentang
bagaimana, mengapa, dan kapan perubahan itu akan terjadi dan membantu
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mengantisipasinya di masa depan sehingga pengelolaan sumber daya dapat dilakukan
secara bijak dan memastikan bahwa sumber daya yang memadai tersedia dengan baik
di masa depan.
2.

METODE

2.1. Wilayah Kajian

Gambar 1. Daerah Aliran Sungai Citarum
DAS Citarum terletak di barat laut Pulau Jawa pada 5o 54’ 53,47” -7o 14’ 38,51” LS
dan 106o 57’ 50,87” - 107o 56’ 58,67” BT dengan luas cekungan sebesar 690.517,57
hektar (20% luas Provinsi Jawa Barat, 5% Pulau Jawa). Sejumlah 15.308.758 jiwa
penduduk dari 8 kabupaten dan 2 kota di Jawa Barat (Kabupaten dan Kota Bandung,
Kabupaten Sumedang, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten
Purwakarta, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Karawang, dan
Kabupaten Bekasi) menempati kawasan DAS Citarum. DAS Citarum berbatasan
dengan WS Citarum-Cisadane di sebelah barat dan WS Cimanuk-Cisanggarung di
sebelah timur.
Aliran DAS Citarum berasal dari Gunung Wayang dan bermuara ke Laut Jawa di
sekitar Muara Gembong. DAS Citarum memiliki topografi yang kompleks, meningkat
dari utara ke selatan, dengan ketinggian 0 mdpl di wilayah hilir hingga 2994 mdpl di
wilayah hulu. DAS Citarum memiliki iklim tropis monsun dengan curah hujan tahunan
rata-rata 1000 mm di daerah hilir dan 4000 mm di daerah pegunungan (hulu). Angin
baratan dari monsun Asia membawa curah hujan yang melimpah dari bulan Desember
hingga Februari, yang menyumbang hampir 70% curah hujan tahunan DAS Citarum.
2.2. Alat dan Bahan
Data klimatologi baseline (1990-2017) dan masa depan (2050) DAS Citarum yang
digunakan sebagai input untuk menghitung NPP pada penelitian ini meliputi presipitasi,
radiasi matahari, kelembaban spesifik, dan suhu udara. Data baseline diperoleh dari
situs worldclim.org yang telah dikoreksi oleh data observasi dari Stasiun Meteorologi
Husein Sastranegara, Stasiun Meteorologi Tanjung Priok, Stasiun Meteorologi
Jatiwangi, Stasiun Meteorologi Citeko, dan Stasiun Klimatologi Dramaga dengan
resolusi spasial 30” x 30”. Data iklim masa depan juga diperoleh dari situs
worldclim.org berdasarkan empat proyeksi iklim RCP dari Global Climate Models
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(GCMs) yang merupakan model paling banyak digunakan dalam IPCC Fifth
Assessment Report dengan resolusi spasial 30” x 30”. Data proyeksi iklim tersebut
sudah ter-downscale dan terkalibrasi sesuai dengan data iklim baseline.
Data iklim masa depan yang dipilih adalah hasil GCM HadGEM2-ES yang
dikembangkan sehubungan dengan RCP dalam Coupled Model Intercomparison
Project Phase 5 (CMIP5). HadGEM2-ES merupakan bagian dari keluarga model
HadGEM2 yang merupakan pengembangan dari model HadGEM14. HadGEM2-ES
merupakan model yang memasukkan hubungan atmosfer-lautan dengan daratan yang
interaktif, siklus karbon lautan, dan dinamika vegetasi. Data iklim yang dihasilkan oleh
HadGEM2-ES ini merupakan konfigurasi dari atmosfer, permukaan daratan (mencakup
aspek hidrologi), aerosol, lautan (termasuk lapisan kriosfer), siklus karbon daratan,
kimia atmosfer, dan biogeokimia dari lautan4.
Data tutupan lahan dan batas DAS yang digunakan merupakan produk WebGIS
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Data tutupan lahan tahun
2003 dan 2017 digunakan untuk memodelkan tutupan lahan tahun 2050 berdasarkan
metode Cellular Automata Markov menggunakan perangkat lunak Idrisi Selva 17.0.
Data persen tutupan kanopi dan fPAR tahunan diperoleh dari produk penginderaan jauh
sensor satelit Terra MODIS, yaitu MOD44B. Semua analisis spasial untuk menghitung
NPP berdasarkan persamaan CASA menggunakan perangkat lunak ArcMap 10.3.
2.3. Metode Analisis
Net Primary Productivity
NPP dapat dihitung dengan berbagai metode, salah satunya adalah model
Carnegie-Ames-Stanford Approach (CASA) yang digunakan untuk mengestimasi NPP
secara spasio-temporal saat ini dan masa depan sebagai fungsi dari absorbed
Photosynthetically Active Radiation (APAR) dan Light Use Efficiency (ε)5, yang dapat
ditulis dengan persamaan berikut6:
NPP=APAR×ε

(1)

NPP=fPAR×Srad ×εmax ×Wscalar ×Tscalar

(2)

dimana NPP dalam satuan g C/m2/year, APAR (fPAR x Srad) dalam satuan MJ/m2/year,
serta ε (εmax × Wscalar x Tscalar) dalam satuan g C/MJ. APAR dan fPAR merupakan fungsi
dari persen tutupan kanopi dan dapat diestimasi melalui Normalized Difference
Vegetation Index (NDVI). LUE maksimum (εmax) merupakan efiensi pemanfaatan
cahaya maksimum yang dapat dicapai oleh suatu vegetasi atau tutupan lahan. Nilai εmax
sebagai fungsi dari tutupan lahan tersaji dalam biome properties look up table produk
MODIS MOD177. Nilai LUE (ε) tereduksi oleh Tscalar (temperature effect) dan Wscalar
(water stress), dimana Tscalar medeteksi efek suhu pada proses fotosistesis dan Wscalar
mendeteksi efek ketersediaan air pada proses fotosistesis. Nilai T scalar didapatkan dari
curvelinear data suhu udara (oC), sedangkan Wscalar didapatkan dari curvelinear data
curah hujan (mm) atau VPD (Pa) sesuai dengan batasan nilai stress dan optimum untuk
masing-masing tutupan lahan yang termuat dalam biome properties look up table.
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Gambar 2. Curvelinear menentukan Tscalar dari data suhu udara dan Wscalar dari data VPD
Vegetasi akan berfotosintesis secara optimal ketika Wscalar dan Tscalar bernilai 1 atau
kondisi dimana cahaya digunakan secara efisien (ε = εmax). Rata-rata Tscalar bernilai 1
ketika suhu udara berada pada rentang suhu optimum tanaman, yaitu sekitar 22-28 oC.
Tscalar akan menurun secara linier ketika suhu udara di bawah suhu optimum hingga
Tscalar bernilai 0 pada titik beku air (0 oC) dan juga ketika suhu udara di atas suhu
optimum hingga Tscalar berniai 0 pada suhu dimana enzim tanaman tidak dapat
melakukan aktivitas fotosintesis (40 oC). Di sisi lain, rata-rata Wscalar bernilai 1 ketika
defisit tekanan uap kurang dari 600 Pa atau kondisi dimana ketersediaan air cukup untuk
tanaman. Wscalar akan menurun secara linier jika defisit tekanan uap lebih dari 600 Pa
hingga bernilai 0 ketika defisit tekanan uap mencapai 4600 Pa atau lebih (kondisi
dimana evapotranspirasi lebih tinggi dibandingkan ketersediaan air untuk fotosintesis) 7.
Cellular Automata Markov
Cellular Automota-Markov (CA-Markov) merupakan model stokastik yang
menggabungkan metode Markov Chain (MC) dan metode Cellular Automota (CA)8.
Proses Markov atau Rantai Markov (Markov Chain) melakukan prediksi tutupan lahan
di waktu mendatang berdasarkan karateristik data lampau tanpa mempertimbangkan
hubungan ketetanggaan antar sel. Tutupan lahan pada waktu yang akan datang (t+1)
merupakan fungsi dari matriks peluang transisi (transition probability matrix) dan
tutupan lahan masa lampau atau saat ini (t). Setiap jenis tutupan lahan diproyeksikan
oleh peluang tutupan lahan i yang berubah menjadi tutupan lahan j. Untuk membangun
model Markov, keadaan awal dan matriks transisi perlu ditentukan untuk
menggambarkan transisi.
Land cover waktu t+1= transition probability matrix × Land cover waktu t

Peluang tutupan lahan i berubah ke -j =

Total luas tutupan lahan i yang telah berubah ke j (4)
total luas tutupan lahan i

Sebaliknya, proses Cellular Automata melakukan prediksi nilai dari suatu sel untuk
waktu mendatang berdasarkan hubungannya dengan sel sekitarnya (konsep
ketetanggaan)9. Sebagai gabungan dari kedua metode tersebut, model CA-Markov
mengintegrasikan keuntungan dari model Cellular Automata dan Markov Chain
sehingga mampu memberikan hasil prediksi yang baik dan rasional karena
mempertimbangkan analisis spasial dan temporal dalam perhitungannya.
3.

(3)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data set yang terdiri atas variabel iklim dan tutupan lahan digunakan untuk
mengestimasi varibilitas nilai NPP DAS Citarum secara spasial dan temporal dan
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hubungannya dengan perubahan iklim dan perubahan tutupan lahan menggunakan
persamaan dari model CASA. Hasil dari persamaan tersebut menghasilkan kondisi nilai
NPP tahunan saat kondisi baseline (2017) yang bervariasi secara spasial. Variasi nilai
NPP DAS Citarum kondisi baseline ditunjukkan pada Gambar 3 dengan resolusi spasial
500 m. Rentang niilai NPP DAS Citarum berkisar dari 0 gC/m2/tahun untuk tutupan
lahan yang tidak memiliki vegetasi seperti pemukiman hingga lebih dari 2000 gC
gC/m2/tahun untuk wilayah vegetasi dengan densitas yang tinggi seperti hutan lahan
kering. Sebagai kawasan yang memegang peranan penting untuk wilayah rural dan
urban, kawasan DAS Citarum didominasi oleh tutupan lahan pemukiman dan pertanian
(baik sawah maupun lahan kering) sehingga nilai NPP rata-rata sebesar 574.04
gC/m2/tahun dan dominan pada kelas rentang 0-500 gC/m2/tahun.

Gambar 3. NPP DAS Citarum pada Tahun 2017.
Respon NPP terhadap perubahan iklim di masa depan telah diestimasi menggunakan
proyeksi perubahan iklim GCM HadGEM2-ES untuk tahun 2050 di bawah empat
skenario perubahan iklim, RCP 2.6, RCP 4.5, RCP 6.0, dan RCP 8.5. RCP 2.6
memproyeksikan emisi GHG berada pada puncaknya pada periode 2010-2020
kemudian konstan menurun. RCP 4.5 memproyeksikan emisi GHG yang awalnya
meningkat tajam lalu melambat dan di dahului oleh RCP 6.0 di tahun 2060. RCP 6.0
memproyeksikan emisi GHG yang awalnya meningkat dengan laju yang lambat
kemudian semakin tajam dan mendahului RCP 4.5 di tahun 2060. Sedangkan RCP 8.5
memproyeksikan emisi GHG selalu meingkat tajam hingga akhir abad ke-21.
Berdasarkan hal tersebut, urutan emisi tertinggi pada tahun 2050 diproyeksikan oleh
RCP 8.5, diikuti oleh RCP 4.5, kemudian RCP 6.0, dan emisi terendah untuk RCP 2.6.
Peningkatan emisi GHG di atmosfer tersebut selalu dikorelasikan dengan peningkatan
suhu udara. Suhu tahunan rata-rata jangka panjang DAS Citarum diprediksi akan
meningkat sekitar 2°C untuk tahun 2050 jika dibandingkan dengan kondisi sekarang
(1990-2017) dan curah hujan tahunan turun sekitar 200 mm. Peningkatan suhu dan

267

Yudha Kristanto, dkk
Prosiding Seminar Nasional Bumi dan Atmosfer 2019

penurunan curah hujan tersebut berbeda-beda untuk setiap RCP atau setiap jumlah emisi
GHG yang diberikan.
Tabel 1. Proyeksi Perubahan Iklim DAS Citarum Berdasarkan Empat Skenario Perubahan
Iklim.
o

Skenario Iklim Suhu Udara ( C)

Curah Hujan (mm)

Defisit Tekanan Uap (Pascal)

Baseline

2366 ± 433
2128 ± 347
(-238 mm)
2169 ± 356
(-197 mm)
2136 ± 345
(-230 mm)
2231 ± 366
(-135 mm)

651 ± 213
996 ± 207
(+345 Pascal)
1060 ± 216
(+ 409 Pascal)
1030 ± 213
(+ 379 Pascal)
1157 ± 232
(+ 506 Pascal)

RCP 2.6 2050
RCP 4.5 2050
RCP 6.0 2050
RCP 8.5 2050

23.08 ± 3.46
25.04 ± 3.11
(+ 1.96oC)
25.37 ± 3.10
(+ 2.29oC)
25.22 ± 3.11
(+ 2.14oC)
25.86 ± 3.11
(+ 2.78oC)

Sumber: Model HadGEM2ES worldclim.org

Suhu udara dan curah hujan berdampak langsung terhadap fisiologi tanaman yang
mempengaruhi proses fotosintesis untuk pembentukan biomassa. Ketika suhu terlalu
tinggi atau terlalu rendah serta jumlah air yang kurang atau jenuh, tanaman akan stress
sehingga tanaman lebih sedikit menyerap cahaya dan tidak efisien. Kenaikan suhu
akibat perubahan iklim dapat berdampak positif dan negatif bagi tanaman. Dampak
positifnya adalah bagi wilayah yang mulanya memiliki rentang suhu udara yang lebih
rendah dari rentang suhu optimum bagi tanaman akan menjadi memiliki rentang suhu
udara optimum. Disisi lain dampak negatifnya bagi wilayah yang mulanya memiliki
rentang suhu udara yang berada pada rentang suhu udara optimum menjadi memiliki
rentang suhu udara di atas suhu optimum dan menyebabkan tanaman menjadi stess serta
wilayah yang mulanya sudah memiliki rentang suhu udara yang berada di atas suhu
udara optimum akan semakin meningkat dan menyebabkan tanaman semakin stress
bahkan mati jika suhu udara tersebut mencapai suhu letal (berkisar 40oC). Selain itu,
peningkatan suhu dan penurunan curah hujan mempengaruhi ketersediaan air untuk
tanaman. Peningkatan suhu yang memperbesar nilai VPD dan diikuti penurunan CH
menyebabkan tanaman defisit air dan menjadi stress. Vegetasi melakukan fotosintesis
dari suhu 0oC (ketika air dalam fase cair) hingga suhu 40oC dengan suhu optimum antara
25-28 oC dan pada defisit tekanan uap kurang dari 4600 Pascal7.
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2017

2050

(a)

(b)

Gambar 4. Tutupan Lahan DAS Citarum. (a) 2017, dan (b) 2050
Sumber: (a) WebGIS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Berdasarkan klasifikasi tutupan lahan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK), kawasan DAS Citarum pada tahun 2017 memiliki dua belas jenis
tutupan lahan yang didominasi oleh lahan pertanian (sawah dan pertanian lahan kering).
Data pada tahun 2017 digunakan untuk membandingkan hasil skenario tutupan lahan
pada tahun 2050 berdasarkan metode Cellular-Automata Markov, dimana keduanya
sama-sama digunakan untuk menghitung nilai NPP dan menganalisis perubahan nilai
NPP akibat perubahan lahan. Model CA-Markov yang digunakan pada penelitian ini
merupakan model biasa yang hanya didasarkan pada keadaan setiap sel dan/dari data
input proyeksi tanpa mempertimbangkan aspek lainnya seperti skenario politik atau
ekonomi. Perbandingan menunjukkan bahwa tutupan lahan hutan lahan kering sekunder,
badan air, perkebunan, pemukiman, dan pertanian lahan kering memiliki luasan yang
meningkat pada tahun 2050 jika dibandingkan dengan tahun 2017, sedangkan hutan
lahan kering primer, sawah, dan pertanian lahan kering campur semak memiliki luasan
yang menurun. Tutupan lahan yang meningkat tajam adalah pemukiman (meningkat
42% dari luasan semula) dan pertanian lahan kering (meningkat 24% dari luasan
semula) sedangkan yang menurun tajam adalah lahan sawah (berkurang 56% dari luasan
semula).
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Gambar 5. Luas setiap jenis tutupan lahan di Kawasan DAS Citarum pada tahun 2017 dan
proyeksi pada tahun 2050

Penurunan luasan lahan bervegetasi menjadi non vegetasi atau penurunan luasan
lahan vegetasi dengan densitas tinggi menjadi vegetasi dengan densitas rendah pada
tahun 2050 dapat menyebabkan menurunkan efisiensi maksimum kanopi dalam
menyerap radiasi atau penurunan nilai LUE maksimum yang berimplikasi pada nilai
NPP yang diperoleh. LUE maksimum sebagai fungsi dari tutupan lahan merupakan
salah satu faktor utama dalam menentukan produk biomassa yang dihasilkan oleh
ekosistem melalui proses fotosintesis10, nilai LUE yang tinggi akan menghasilkan
biomassa yang tinggi juga (berbanding lurus). Berdasarkan biome properties look up
table7, lahan hutan khususnya hutan berdaun lebar (evergreen broadleaf forest)
mempunyai LUE maksimum dan berpotensi menghasilkan NPP terbesar jika
dibandingkan dengan lahan perkebunan dan sawah, sedangkan tutupan lahan vegetasi,
tanah terbuka, pemukiman, dan tambak dianggap non vegetasi sehingga memiliki nilai
LUE maksimum sebesar 0 dan berpotensi tidak menghasilkan NPP.
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Perubahan Lahan

Perubahan Iklim 2.6

Perubahan Iklim 4.5

Perubahan Iklim 6.0

Perubahan Iklim 8.5

Perubahan Lahan dan Iklim 2.6

Perubahan Lahan dan Iklim 4.5

Perubahan Lahan dan Iklim 6.0

Perubahan Lahan dan Iklim 8.5

Gambar 6. Variasi Spasial dan Temporal NPP DAS Citarum akibat Perubahan Iklim,
Perubahan Lahan, dan Gabungan Perubahan Iklim dan Lahan
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Tabel 2. Respon Perubahan NPP DAS Citarum Berdasarkan Perubahan Iklim dan Lahan.
NPP (gC m-2 year-2)
Tanpa Perubahan Lahan Adanya Perubahan Lahan
Tanpa perubahan iklim 574.04 ± 469.66
RCP 2.6 2050
RCP 4.5 2050
RCP 6.0 2050
RCP 8.5 2050

578.81 ± 488.63
(+4.77 atau +0.83%)
573.60 ± 488.77
(-0.44 atau -0.07%)
576.09 ± 488.73
(+2.05 atau +0.35%)
563.82 ± 487.61
(-10.22 atau -1.78%)

566.57± 494.60
(-7.47 atau -1.3%)
573.96 ± 512.38
(-0.08 atau -0.01%)
569.16 ± 511.78
(-4.88 atau -0.85%)
571.46 ± 512.08
(-2.58 atau -0.44%)
560.01 ± 509.45
(-14.03 atau -2.44%)

Simulasi NPP dilakukan dalam lima konteks, yaitu baseline, adanya perubahan lahan,
tidak adanya perubahan lahan, adanya perubahan iklim, dan tidak adanya perubahan
iklim. Berdasarkan lima konteks tersebut didapatkan persamaan bahwa sebaran nilai
NPP minimum terdapat di wilayah utara atau wilayah hilir DAS Citarum dan cekungan
wilayah Bandung Raya yang sebagian besar merupakan lahan pemukiman dan pertanian.
Sedangkan sebaran nilai NPP minimum terdapat di wilayah selatan atau wilayah hulu
DAS Citarum yang sebagian besar merupakan lahan perkebunan dan hutan. Pada
kondisi tanpa perubahan lahan dan tanpa perubahan iklim, nilai NPP DAS Citarum ratarata berkisar 574 gC/m2/tahun. Pada kondisi adanya perubahan iklim tanpa adanya
perubahan lahan, proyeksi nilai NPP pada tahun 2050 meningkat saat skenario RCP 2.6
dan 6.0 dan menurun saat skenario RCP 4.5 dan RCP 8.5. Sedangkan pada kondisi
adanya perubahan iklim yang diikuti perubahan lahan, proyeksi nilai NPP pada tahun
2050 menurun pada semua skenario perubahan iklim. Penurunan nilai NPP tertinggi
saat skenario perubahan iklim RCP 8.5, baik adanya perubahan lahan maupun tanpa
adanya perubahan lahan.
Hasil simulasi NPP tahun 2050 berdasarkan model CASA menggunakan skenario
perubahan iklim HadGEM2-ES dan skenario perubahan lahan CA-Markob
menunjukkan bahwa nilai NPP lebih sensitif pada kondisi perubahan lahan karena
menyangkut nilai LUE maksimum setiap tutupan lahan. Peningkatan nilai NPP pada
skenario RCP 2.6 dan RCP 6.0 tanpaadanya perubahan lahan terjadi karena sumberdaya
lahan yang ada di DAS Citarum saat ini mendukung perubahan iklim ketika RCP 2.6
dan RCP 6.0 pada tahun 2050 khususnya di wilayah perkebunan11, namun hasil tersebut
belum tentu berlaku pada tahun-tahun berikutnya.
Pengelolaan sumberdaya di kawasan DAS Citarum menjadi faktor penting bagi
langkah mitigasi perubahan iklim untuk meningkatkan produktivitas ekosistem yang
ada. Sebagai tutupan lahan yang dominan, wilayah pertanianlah yang memainkan
penting dalam neraca karbon regional DAS Citarum. Produksi pertanian menyediakan
kontribusi yang signifikan bagi ekonomi masyarakat DAS Citarum dan NPP merupakan
salah satu parameter yang dapat mengindikasikan kinerja produktivitas pertanian.
Pemeliharaan kondisi lahan dapat mengurangi risiko penurunan nilai NPP bahkan dapat
meningkatkan produktivitas NPP pada kondisi perubahan iklim yang mendukung
peningkatan nilai NPP. Pemanfaatan nilai perubahan NPP sebagai respon perubahan
iklim dan tutupan lahan dapat dijadikan landasan kebijakan dalam strategi perencanaan
konservasi dan pembangunan di kawasan DAS Citarum.
4.

KESIMPULAN

Perubahan nilai suhu udara, curah hujan, dan defisit tekanan uap berdasarkan
skenario perubahan iklim HadGEM2-ES serta perubahan tutupan lahan berdasarkan
model CA-Markov akan merubah nilai NPP DAS Citarum berdasarkan metode CASA.
Berdasarkan simulasi dengan konteks ada atau tidaknya perubahan iklim dan ada atau
tidaknya perubahan lahan, NPP DAS Citarum cenderung menurun saat terjadinya

272

Yudha Kristanto, dkk
Prosiding Seminar Nasional Bumi dan Atmosfer 2019

perubahan lahan yang lebih mengarah ke non vegetasi di semua kondisi skenario
perubahan iklim dengan penurunan terbesar pada saat skenario RCP 8.5 yang
merupakan skenario dengan emisi GHG tertinggi dibandingkan dengan skenario lainnya.
Hasil tersebut menunjukkan bahwa peningkatan emisi dan aktivitas manusia di
Kawasan DAS Citarum dapat menyebabkan terjadinya penurunan fungsi dari ekosistem
dan berakibat pada perekonomian jika tidak diimbangin dengan kebijakan penggunaan
lahan dan mitigasi perubahan iklim di masa mendatang.
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ABSTRAK - Informasi tentang proyeksi iklim ekstrim sangat penting untuk membuat
adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta perencanaan berbagai sektor. Studi ini
menggunakan data pengamatan dari 11 stasiun meteorologi di wilayah Sumatera dengan
variabel curah hujan dan suhu harian selama 30 tahun dari 1986 hingga 2005. Data
observasi di quality control dan dilakukan gap filling menggunakan data reanalisis yang
memiliki hubungan terbaik diantaranya CHIRPS-P25, ERA-Interim, MERRA2 dan
PERSIAN. Selain itu, data 5 GCM dari CMIP5 meliputi BCC-csm1-1, CESM1-CAM5,
CSIRO-Mk3-6-6, HadGEM2-AO, dan MIROC-ESM di downscale secara statistik
menggunakan metode Simple Quantile Mapping dengan data observasi periode historical
hasil quality control sehingga mendapatkan hasil bias koreksi. Kelima data GCM diranking
berdasarkan kedekatan nilai secara spasial dan temporal dengan data observasi. Proyeksi
dilakukan berdasarkan GCM dengan ranking terbaik. Proses simulasi proyeksi dengan
skenario RCP4.5 dan RCP8.5 di running menggunakan R script dan packages yang
disediakan oleh APEC Climate Center dengan memasukan bias koreksi antara historical
GCM dan data observasi hasil quality control. Sehingga diperoleh hasil time series
proyeksi data curah hujan dan suhu dari tahun 2011 hingga tahun 2100. Data curah hujan
dan suhu proyeksi dan historical diolah menjadi Indeks Ekstrim menurut ETCCDI dalam
bentuk total hujan tahunan (prcptot), hari tanpa hujan berturut-turut (CDD), hari hujan
(HH) berturut-turut (CWD), suhu maksimum tertinggi (TXx) dan suhu minimum terendah
(TNn). Hasil proyeksi menunjukan indeks-indeks tersebut relatif mengalami kenaikan pada
periode 2011-2040, 2041-2070 dan 2071-2100 terhadap periode historical.
Kata kunci: Proyeksi, GCM, Simple Quantile Mapping, ETCCDI, Perubahan Iklim, Indek Iklim
Ekstrim, Statistical Downscaling

ABSTRACT - Information about extreme climate projection is very important for
conducting climate change adaptation and mitigation and planning in various sectors. This
study uses observational data from 11 meteorological stations in Sumatera Island with a
30-year daily rainfall and temperature variable from 1986 to 2005. Quality control at
observation data is done by gap filling using reanalysis data with the best correlation, such
as CHIRPS-P25, ERA-Interim, MERRA2 dan PERSIANN. In addition, 5 GCM data from
CMIP5 such as BCC-csm1-1, CESM1-CAM5, CSIRO-Mk3-6-6, HadGEM2-AO, and
MIROC-ESM are downscaled statistically using Simple Quantile Mapping with
observation data on historical period to obtain bias correction result. The five GCM data
are ranked based on on spatial and temporal proximity to the observation data. Projection
is done based on the best ranking of those GCMs. The projected simulation process using
RCP4.5 and RCP8.5 scenarios uses R scripts and packages provided by the APEC Climate
Center by including correction bias between historical GCM and observation data on
quality control results. Therefore, time series result of rainfall and temperature data
projection is produced from 2011 to 2100. Projection and historical rainfall and
temperature data is processed into the Extreme Indices according to the ETCCDI in the
form of prcptot, Consecutive Dry Days (CDD), Consecutive Wet Days (CWD), maximum
of maximum temperature (TXx) and minimum of minimum temperature (TNn). The
projection results show those indices relatively experiencing increasing value in the period
2011-2040, 2041-2070 and 2071-2100 against the historical period.
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1.

PENDAHULUAN

Keyakinan bahwa kejadian iklim ekstrim akan menjadi lebih sering, lebih luas dan/atau
lebih intens selama abad ke-21 telah meningkat akibat peningkatan suhu permukaan ratarata global sebesar 0.7⁰C selama 100 tahun terakhir.1 Hasilnya, permintaan layanan
informasi cuaca dan iklim ekstrim semakin meningkat. Perkembangan ekonomi
berkelanjutan dan kondisi kehidupan bergantung pada kemampuan kita untuk mengelola
risiko yang berkaitan dengan kejadian ekstrim. Banyak masalah praktis yang membutuhkan
pengetahuan akan perilaku nilai ekstrim. Khususnya, infrastuktur, layanan publik, dan
fasilitas lainnya seperti makanan, air, energi, kesehatan, shelter dan transportasi yang
sensitif terhadap variabel meteorologis yang tinggi ataupun rendah.2 Iklim ekstrim telah
menarik banyak perhatian karena dampaknya yang luas terhadap banyak sektor seperti
pertanian, ekonomi, dan kesehatan manusia.3,4,5,6 Peningkatan tren yang signifikan juga
telah banyak dilaporkan di banyak wilayah menggunakan beragam dataset dan metode.3,7,8,9
Kejadian cuaca dan iklim ekstrim merupakan sebuah sisi dari variabilitas sistem iklim
baik dalam kondisi stabil ataupun terjadi perubahan iklim10. Perubahan pola iklim
menyebabkan tidak menentunya kondisi iklim seperti perubahan distribusi curah hujan
baik secara spasial maupun temporal serta memicu peningkatan peluang kejadian
cuaca dan iklim ekstrim.11 Kejadian tersebut didefinisikan sebagai suatu nilai dari variabel
cuaca atau iklim yang berada di atas atau di bawah nilai ambang batas kisaran nilai
variabel yang diamati.12 Identifikasi dan monitoring kejadian ekstrim dilakukan dengan
menggunakan berbagai indeks ekstrim dan dapat dijadikan proksi untuk kajian bencana
terkait iklim ekstrim.13 Para pakar melalui pertemuan the joint CCl/CLIVAR/JCOMM
Expert Team on Climate Change Detection and Indices (ETCCDI),14 berkoordinasi secara
internasional untuk menganalisis dan menghitung indeks suhu dan presipitasi yang
diturunkan dari data pengamatan harian untuk mengidentifikasi tren kejadian iklim
ekstrim.15 Indeks tersebut meningkatkan pemahaman bagaimana iklim ekstrim berubah
secara global maupun regional di masa lalu maupun di masa yang akan datang.
Representasi kondisi iklim (temperatur, hujan dan fenomena iklim lainnya) di masa
mendatang digambarkan melalui skenario iklim.16 IPCC melalui Assesment Report 5 tahun
2014,17 mempublikasikan skenario Representative Concentration Pathways (RCP) yang
didasarkan pada substansi radiative forcing yang mempengaruhi keseimbangan energi dan
dapat menyebabkan perubahan iklim.18 Proyeksi iklim di masa depan melalui skenario
didasarkan pada simulasi oleh model-model iklim dengan cara meniru proses iklim yang
terjadi sebenarnya.19 General Circulation Models (GCMs) dibangun berdasarkan prinsipprinsip fisika dengan baik mereproduksi fitur iklim masa kini, 20 dan model tersebut
merupakan alat utama untuk memproyeksikan iklim masa depan, termasuk suhu dan curah
hujan ekstrim.21 Namun, sejak beberapa kejadian iklim ekstrim, khususnya curah hujan,
sebagian besar dikendalikan oleh proses dalam sub-grid, resolusi kasar GCM belum
memenuhi kebutuhan para pengguna dalam mengaplikasikan perubahan iklim ekstrim ke
berbagai disiplin ilmu, seperti hidrologi, konservasim dan penilaian risiko iklim. 3,22,23
Selain itu, resolusi data GCM belum cukup untuk mewakili faktor lokal (topografi) yang
berpengaruh terhadap variasi iklim regional dan lokal.13 Untuk menjembatani masalah ini,
metode downscaling telah dikembangkan dan secara luas diterapkan.3,24,25,26 untuk
mengolah data keluaran model global dan mendapatkan resolusi yang lebih tinggi atau
lebih mewakili kondisi lokal 13 terutama untuk kawasan tropis dengan topografi dan
vegetasi yang heterogen.27
Penelitian mengenai simulasi iklim saat ini dan masa depan menggunakan model iklim
global (GCM) dengan skenario RCP belum banyak dilakukan di Indonesia khususnya
terkait iklim ekstrim. Kebanyakan berfokus pada proyeksi perubahan curah hujan dan suhu
bulanan dengan pemanfaatannya pada sektor pertanian di Indonesia. Candradijaya, dkk.,28
melakukan simulasi curah hujan rata-rata bulanan, suhu minimum dan maksimum dengan
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model GCM menggunakan skenario RCP4.5 dan 8.5 untuk analisis penurunan
produktivitas padi di Sumedang, Jawa Barat. Apriyana, dkk.,29 masih menggunakan
skenario keluaran IPCC AR4, yaitu SRES A2 dan SRES B1 dengan model NIES untuk
analisis dampak perubahan iklim terhadap produksi tanaman pangan pada lahan kering dan
rancang bangun sistem informasinya. Marsitha dan Suwandi,30 menganalisis dampak
perubahan curah hujan dan suhu terhadap kesesuaian agroklimat tanaman padi di Jawa
Timur berbasis ZOM dengan skenario RCP4.5 dan RCP8.5 menggunakan model GCM,
CSIRO.
Penelitian ini bertujuan untuk memproyeksikan indeks iklim ekstrim curah hujan dan
suhu dengan menggunakan skenario RCP4.5 sebagai skenario yang ideal dan RCP8.5
sebagai skenario business as usual tahun 2011 sampai 2100 di Pulau Sumatera. Proyeksi
iklim diperlukan untuk antisipasi jangka panjang seperti perencanaan pengembangan
wilayah sentra produksi pangan yang lebih tahan dan perencaanan infrastruktur mengatasi
permasalahan dampak iklim ekstrem dan perubahan iklim di masa datang. Upaya antisipasi
dampak kejadian iklim ekstrim dapat dilakukan dengan identifikasi atau deteksi dan
monitoring kejadian iklim ekstrem menggunakan berbagai indeks seperti panjang deret hari
kering dan hari hujan, kejadian hujan ekstrim, dan jumlah kejadian hujan ekstrim.13
2.

METODE

2.1 Data
Data pengamatan curah hujan dan suhu harian dari 11 stasiun meteorologi di wilayah
Sumatera (Tabel 1) merupakan data primer dalam studi ini selama 30 tahun dari 1986-2005
digunakan sebagai periode historis. Data sekunder berupa data reanalisis diantaranya
CHIRPS-P25, ERA-Interim, MERRA2 dan PERSIAN (disediakan oleh APEC Climate
Center) yang digunakan dalam proses quality control data. Selain data reanalisis, data
model iklim global / GCM hasil proyek CMIP5 meliputi BCC-csm1-1, CESM1-CAM5,
CSIRO-Mk3-6-6, HadGEM2-AO, dan MIROC-ESM (disediakan oleh APEC Climate
Center) digunakan dalam proses downscaling secara statistik dengan menggunakan dua
skenario, yaitu RCP4.5 dan RCP8.5. Periode proyeksi indeks iklim ekstrim untuk curah
hujan dan suhu dibagi menjadi tiga, yaitu periode 2011-2040, 2041-2070 dan 2071-2100
untuk dibandingkan perubahannya terhadap periode historis. Informasi lengkap mengenai
model CMPI5 dan indeks iklim ekstrim untuk curah hujan dan suhu yang digunakan dalam
studi ini dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.
ID

Tabel 1. Metadata stasiun meteorologi di Pulau Sumatera
Nama Stasiun
Lon
Lat

96011
96035
96091
96109
96163
96195
96221
96223
96237
96253
96295

Stasiun Meteorologi Sultan Iskandar Muda
Stasiun Meteorologi Kualanamu
Stasiun Meteorologi Kijang
Stasiun Meteorologi Syarif Kasim II
Stasiun Meteorologi Minangkabau
Stasiun Meteorologi Sultan Thaha
Stasiun Meteorologi Badarudin
Stasiun Meteorologi Palembang
Stasiun Meteorologi Depati Amir
Stasiun Meteorologi Fatmawati
Stasiun Meteorologi Raden Inten

95.417
98.88488
104.53
101.4474
100.2891
103.64
104.7012
104.7719
106.13
102.3367
105.11

5.52244
3.64573
0.91816
0.45924
-0.79355
-1.63368
-2.89468
-2.92732
-2.17
-3.8582
-5.16

Tabel 2. Informasi model global keluaran proyek CMIP531,32
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Elevasi (m)
20
23
18
39
6
26
10
11
0
24
85
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Model

Institusi

Resolusi spasial
(Lon × Lat ~ Level)

BCC-csm1-1

Beijing Climate Center, China
Meteorological Administration, China
National Science Foundation,
Department of Energy, National
Center for Atmospheric Research
Australian Commonwealth Scientific
and Industrial Research Organization,
Australia
National Institute of Meteorological
Research/Korea Meteorological
Administration
AORI, NIES, JAMSTEC, Japan

128 × 64L26(T42)

CESM1-CAM5

CSIRO-Mk3-6-0

HadGEM2-AO

MIROC-ESM
ID

1.25 × 0.9424

192 × 96L18(T63)

1.875 × 1.25

128 × 64L80(T42)

Tabel 3. Informasi indeks iklim ekstrim untuk curah hujan dan suhu15
Nama Indikator
Definisi Indikator
Satuan

PRCPTOT

Jumlah curah hujan
hari hujan tahunan

Jumlah curah hujan tahunan
dengan intensitas ≥ 1 mm

mm

CDD

Hari tanpa hujan
berturut-turut
Hari hujan berturutturut
Suhu maksimum
tertinggi
Suhu minimum
terendah

Jumlah maksimum hari berturut
dengan curah hujan < 1 mm
Jumlah maksimum hari berturut
dengan curah hujan ≥ 1mm
Nilai maksimum bulanan dari
suhu maksimum harian
Nilai minimum bulanan dari
suhu minimum harian

hari

CWD
TXx
TNn

hari
⁰C
⁰C

2.2 Metode
Penelitian ini dimulai dengan melakukan quality control data curah hujan harian di 11
titik pengamatan untuk mendapatkan kualitas data yang baik dan dapat diandalkan karena
pengukuran tidak selalu mewakili perilaku nyata dari proses yang diamati. Sumber
gangguan dapat berasal dari adanya kesalahan spesifik alat, ketidakpastian penyimpanan
data, permasalahan transmisi dan transformasi data.33 Menurut Michelson, dkk.,34,35 quality
control data dapat dibagi menjadi pengecekan kualitas data dan koreksi data. Pengecekan
kualitas data adalah proses di mana data dianalisis untuk mengkategorikannya (baik dalam
diskrit atau skema berkelanjutan). Ini termasuk identifikasi kesalahan pengukuran. Koreksi
data adalah proses dimana data yang telah dilabeli sebagai 'mencurigakan' atau 'kesalahan
dimuat' dalam pemeriksaan kualitas dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mereka akan
melewati pemeriksaan kualitas setelah koreksi atau kualitasnya ditingkatkan. Tidak semua
kesalahan bisa diperbaiki. Hanya data yang diperiksa atau dikoreksi kualitas (tergantung
pada tujuan penggunaan) yang dapat diterima untuk langkah pemrosesan lebih lanjut.
Bentuk quality control data curah hujan dan suhu dapat dilakukan melalui beberapa tahap,
yaitu deteksi kekosongan data, nilai yang secara fisis tidak mungkin, nilai konstan, nilai
diatas ambang batas yang ditetapkan, nilai nol yang tidak mungkin, nilai rendah atau tinggi
yang tidak biasanya.33 Dalam penelitian ini, quality control dilakukan dengan identifikasi
kekosongan data, outlier, duplikasi data, konsistensi, dan kehomogenitasan data.
Selanjutnya, dilakukan pengisian data kosong berdasarkan nilai koefisien korelasi terbaik
antara data observasi dengan data reanalisis, yaitu CHIRPS-P25, ERA-Interim, MERRA2
dan PERSIAN melalui analisis boxplot.
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Setelah quality control, tahap selanjutnya adalah proses downscaling secara statistik.
Metode downscaling secara statistik dapat memberikan informasi spesifik untuk studi
perubahan iklim berbasis dampak dengan biaya komputasi yang tidak mahal serta dengan
mudah diterapkan untuk simulasi keluaran GCM.36 Dalam proses tersebut, kelima data
GCM diranking berdasarkan kedekatan nilai secara spasial dan temporal dengan data
observasinya kemudian curah hujan diproyeksikan berdasarkan ranking terbaik. GCM
terpilih kemudian di koreksi bias dan di downscale untuk periode historis dan masa depan.
Proses simulasi proyeksi dengan skenario RCP4.5 dan RCP8.5 di running menggunakan R
script dan packages yang disediakan oleh APEC Climate Center dengan memasukan
koreksi bias antara historical GCM dan data observasi hasil quality control.
Simple Quantile Mapping (SQM) atau pemetaan kuantil sederhana dengan algoritma
koreksi biasnya umum digunakan untuk mengkoreksi bias output deret curah hujan harian
model iklim global sehingga sifat distribusi lebih dekat dengan data historis. 37 Metode
koreksi bias meliputi penyesuaian mean, varians, dan momen distribusi yang lebih tinggi
oleh parametrik 38,39,40 dan teknik non-parametrik.38,41 Studi sebelumnya telah menunjukkan
bahwa teknik koreksi bias non-parametrik, yang disebut pemetaan kuantil (QM),
memberikan keterampilan yang lebih tinggi secara sistematis dalam mengurangi bias
dalam model iklim38 khususnya secara tepat mereproduksi tren temporal dari variabel cuaca
dan cocok untuk analisis waduk pertanian untuk kepentingan manajemen.42 Karena metode
penurunan skala statistik sederhana sering gagal mereproduksi variabilitas spasial dan
temporal yang dianggap sebagai faktor penting untuk memprediksi respons hidrologi
terhadap forcing iklim.43,4,45 Algoritma koreksi bias pemetaan kuantil telah ditinjau dalam
konteks studi dampak hidrologi dan telah ditemukan untuk mengungguli metode koreksi
bias sederhana yang hanya mengoreksi rerata atau rerata dan varian seri hujan.37,46,41,47
Algoritma pemetaan kuantil, yang mengandalkan estimasi non-parametrik dari kuantil
cenderung mengungguli yang sesuai dengan distribusi parametrik ke data.37,41
Pemetaan kuantil sering diterapkan untuk dua alasan berbeda, yaitu sebagai koreksi
bias yang diterapkan untuk model iklim dan bidang yang diamati pada skala yang sama dan
untuk menurunkan skala dari skala model iklim kasar menjadi skala observasi yang lebih
baik. Pemetaan kuantil menyamakan fungsi distribusi kumulatif (CDF) 𝐹𝑜,ℎ dan 𝐹𝑚,ℎ dari,
masing-masing, data observasi 𝑥𝑜,ℎ dilambangkan dengan subskrip o, dan data model 𝑥𝑚,ℎ
dilambangkan dengan subskrip h. Ini mengarah pada fungsi transfer berikut,37

untuk koreksi bias 𝑥𝑚,𝑝 (t), nilai yang dimodelkan pada waktu t dalam beberapa periode
yang diproyeksikan, dilambangkan dengan subskrip p. Jika CDF dan inverse CDF (yaitu
fungsi kuantil) diperkirakan secara empiris dari data, algoritma diilustrasikan dengan
bantuan plot kuantil-kuantil, yaitu scatterplot antara kuantil empiris data observasi dan data
model (yaitu nilai yang diurutkan dalam setiap sampel ketika jumlah sample observasi dan
model sama). QM, seperti semua algoritma post-processing statistik, sangat bergantung
pada asumsi bahwa bias model iklim yang akan diperbaiki adalah stasioner (mis., bahwa
karakteristik dalam periode historis akan bertahan hingga masa depan).37
Setelah diproyeksikan untuk kedua skenario, diperoleh data curah hujan dan suhu
tahun 2011-2100 untuk kemudian diolah menjadi indeks iklim ekstrim berupa total curah
hujan tahunan (PRCPTOT), hari tanpa hujan berturut (CDD), hari hujan berturut (CWD),
suhu maksimum teringgi (TXx) dan suhu minimum terendah (TNn) yang akan di analisis
perubahannya pada periode masa depan 2011-2040, 2031-2070 dan 2071-2100 terhadap
periode historis.
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3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Quality control data observasi menunjukkan hasil yang baik, namun masih ada beberapa
data kosong pada data curah hujan, suhu maksimum dan suhu minimum. Sehingga,
dilakukan pengisian data kosong menggunakan data reanalisis berdasarkan analisis korelasi
yang ditunjukkan pada Gambar 1. Nilai koefisien korelasi skala harian baik curah hujan,
suhu maksimum dan suhu minimum menunjukkan nilai tertinggi untuk data reanalisis
MERRA2 artinya keeratan hubungan antara data observasi dengan data reanalisis
MERRA2 adalah erat untuk curah hujan dengan nilai 0.6 (36%), erat untuk suhu
maksimum dengan nilai 0.54 (30%) dan kurang erat untuk suhu minimum dengan nilai 0.4
(16 %).

(a)
(b)
(c)
Gambar 1. Boxplot Koefisien Korelasi Skala Harian antara Data Observasi dan Reanalisis (a)
Curah Hujan, (b) Suhu Maksimum, dan (c) Suhu Minimum.

Ranking dari kelima data GCM dilakukan untuk menyeleksi GCM mana yang baik
secara temporal maupun spasial dengan analisis koefisien korelasi. Gambar 2
menunjukkan ranking yang paling bagus adalah model CSIRO Mk 3.6 artinya baik secara
resolusi spasial maupun temporalnya memiliki kedekatan hubungan yang paling erat
dengan data observasi curah hujan dan suhu pada periode historis. Sehingga, model ini
digunakan untuk proses statistical downscaling dan proyeksi indeks iklim ekstrim di masa
depan.

Gambar 2. Grafik Ranking 5 Model GCM
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Pada periode historis, rata-rata total curah hujan tahunan berkisar 2788 mm di Pulau
Sumatera dengan nilai maksimum berkisar 3755 mm terjadi pada tahun 1995 dan nilai
minimum berkisar 1910 mm terjadi pada tahun 1997. Jumlah maksimum hari tanpa hujan
berturut-turut dalam satu tahun terjadi rata-rata 34 hari dengan nilai maksimum berkisar 78
hari terjadi pada tahun 1998 dan nilai minimum berkisar 21 hari terjadi pada tahun 1994.
Jumlah maksimum hari hujan berturut-turut dalam satu tahun terjadi rata-rata 23 hari
dengan nilai maksimum berkisar 37 hari terjadi pada tahun 1995 dan nilai minimum
berkisar 17 hari terjadi pada tahun 1988. Sedangkan, suhu udara maksimum tertinggi di
Pulau Sumatera rata-rata berkisar 35.5⁰C dengan nilai maksimum terjadi pada tahun 2002
dan 2005 berkisar 36.2⁰C serta nilai minimum terjadi pada tahun 1989 berkisar 34.5⁰C.
Suhu udara minimum terendah rata-rata berkisar 19⁰C dengan nilai maksimum terjadi pada
tahun 2005 berkisar 20.4⁰C dan nilai minimum terjadi pada tahun 1997 dan 1998 berkisar
17.6⁰C.

(a)

(b)
Gambar 3. Boxplot proyeksi indeks total curah hujan tahunan (a) Skenario RCP4.5 (b)
Skenario RCP8.5

Pada masa depan dibawah skenario RCP4.5, total curah hujan tahunan di Pulau
Sumatera relatif mengalami kenaikan terhadap periode historis (Gambar 3a). Pada tahun
2011-2040, nilai rata-rata mengalami kenaikan dengan varians yang lebih besar dimana
terdapat pencilan dengan nilai 5657 mm. Pada tahun 2041-2070, nilai rata-rata akan
mengalami penurunan namun tetap lebih tinggi dibandingkan periode historis dengan
varians yang lebih kecil dan terdapat pencilan dengan nilai 4805 mm. Pada tahun 20712040, nilai rata-rata dan varians mengalami sedikit kenaikan dan relatif sama dengan
periode historis dan terdapat pencilan dengan nilai 4426 mm. Sedangkan dibawah skenario
RCP8.5 (Gambar 3b), total curah hujan mengalami kenaikan sedikit demi sedikit di masa
depan dan penurunan terjadi pada periode 2071-2040. Varians pada tahun 2011-2040 lebih
besar terhadap periode historisnya dengan nilai maksimum paling dapat mencapai hingga
5000 mm dan semakin mengecil pada kedua periode masa depan selanjutnya. Pencilan
hanya terjadi pada periode 2071-2100 dengan nilai 4365 mm.

(a)

(b)

Gambar 4. Boxplot proyeksi indeks hari tanpa hujan berturut-turut (a) Skenario RCP4.5 (b)
Skenario RCP8.5

Hari tanpa hujan berturut-turut dibawah skenario RCP4.5 di Pulau Sumatera
diproyeksikan mengalami penurunan rata-rata dan varians pada tahun 2011-2040 terhadap
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periode historis namun terjadi peningkatan pada kedua periode masa depan selanjutnya
(Gambar 4a). Terdapat dua nilai pencilan pada periode 2011-2040 yaitu 58 hari dan 75
hari. Nilai maksimum pada periode 2071-2100 dapat mencapai 100 hari. Sedangkan
skenario RCP8.5 memproyeksikan peningkatan rata-rata dan varians yang signifikan
dimasa depan (Gambar 4b). Varians terbesar terjadi pada periode 2041-2070. Namun nilai
maksimum diproyeksikan hanya mencapai 80 hari pada periode 2071-2011 atau masih
lebih kecil dibandingkan skenario RCP4.5.

(a)

(b)

Gambar 5. Boxplot proyeksi indeks hari hujan berturut-turut (a) Skenario RCP4.5 (b)
Skenario RCP8.5

Hari hujan berturut-turut di Pulau Sumatera diproyeksikan akan mengalami peningkatan
rata-rata dan varians pada periode 2011-2040 dengan nilai maksimum dapat mencapai 40
hari dibawah skenario RCP4.5 (Gambar 5a). Selanjutnya, rata-rata dan variansnya
mengalami penurunan hingga di tahun 2100. Sedangkan, RCP8.5 memproyeksikan hari
hujan berturut-turut relatif mengalami penurunan rata-rata hingga periode 2041-2070
dengan varians yang hampir sama dan kemudian sedikit meningkat di periode 2071-2100
(Gambar 5b). Hampir semua periode memiliki nilai pencilan kecuali pada periode 20412070.
Suhu maksimum tertinggi di Pulau Sumatera secara umum mengalami peningkatan
pada semua periode baik dibawah skenario RCP4.5 (Gambar 6a) maupun RCP8.5
(Gambar 6b). Peningkatan rata-rata ini terlihat sangat signifikan khususnya pada periode
2011-2040 dibawah skenario RCP4.5 terhadap periode historis, namun varians tidak
berubah terlalu besar. RCP8.5 memproyeksikan suhu maksimum yang lebih tinggi
dibandingkan RCP4.5. Nilai maksimum pada periode 2071-2100 dapat mencapai 39.8⁰C
dibawah RCP4.5, sedangkan dibawah RCP8.5 nilai maksimum suhu maksimum tertinggi
dapat mencapai 42⁰C.

(a)

(b)
Gambar 6. Boxplot proyeksi indeks suhu maksimum tertinggi (a) Skenario RCP4.5 (b)
Skenario RCP8.5

Suhu minimum terendah di Pulau Sumatera juga diproyeksikan mengalami peningkatan
pada semua periode baik dibawah skenario RCP4.5 (Gambar 7a) dan RCP8.5 (Gambar
7b) terhadap periode historisnya. Peningkatan rata-rata ini sangat signifikan khususnya
pada periode 2011-2040 dibawah skenario RCP4.5, namun perubahan varians tidak terlalu
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besar. Varians tampak lebih kecil pada periode 2041-2070 dan 2071-2100 daripada periode
historisnya dibawah skenario RCP4.5. Sedangkan RCP8.5 menunjukkan perubahan varians
yang tidak terlalu nampak. Nilai maksimum pada periode 2071-2100 dapat mencapai
23.7⁰C dibawah sekanrio RCP4.5, sedangkan dibawah skeanrio RCP8.5 dapat mencapai
25.5⁰C.

(a)

(b)

Gambar 7. Boxplot proyeksi indeks suhu minimum terendah (a) Skenario RCP4.5 (b)
Skenario RCP8.5

Tabel 4. Prosentase Perubahan Indeks Curah Hujan dan Nilai Selisih Indeks Suhu terhadap
Periode Historis

Indeks Iklim Ekstrim

RCP4.5
20112040

20412070

RCP8.5
20712100

20112040

20412070

20712100

PRCPTOT (%)
14.7
2.0
0.1
0.5
2.0
-8.5
CDD (%)
-6.3
52.7
66.0
25.3
63.4
143.5
CWD (%)
8.7
-8.1
-12.1
-3.4
-8.2
-5.8
TXx (selisih)
1.7
3.1
3.7
1.6
3.4
5.2
TNn (selisih)
2.0
3.1
3.8
1.7
3.7
5.4
Jika dilihat dari prosentase besar perubahannya terhadap periode historis (Tabel 4),
peningkatan rata-rata total curah hujan tahunan di Pulau Sumatera pada periode 2011-2040
adalah yang terbesar berkisar 14.7 % sedangkan pada kedua periode selanjutnya indeks ini
hanya berubah berkisar 2 % dan 0.1 % dibawah skenario RCP4.5. Sedangkan, dibawah
RCP8.5 perubahannya tidak terlalu besar dan mengalami peningkatan total curah hujan
tahunan pada dua periode pertama sedangkan pada periode 2071-2100 mengalami
penurunan sebesar 8.5% terhadap periode historis. Parameter hujan lainnya yaitu indeks
CDD hanya mengalami penurunan pada periode 2011-2040 sebesar 6.3 % terhadap
historisnya dibawah skenario RCP4.5. Sedangkan pada kedua periode selanjutnya
mengalami peningkatan jumlah hari tanpa hujan berturut-turut sebesar 52.7 % dan 66 %.
Selanjutnya dibawah skenario RCP8.5, indeks ini secara konsisten mengalami peningkatan
mencapai 143.5 % di periode 2071-2100. Berbeda dengan indeks CDD, indeks CWD
diproyeksikan hanya mengalami peningkatan jumlah hari pada periode 2011-2040 sebesar
8.7 % dibawah skenario RCP4.5. Namun, pada kedua periode selanjutnya mengalami
penurunan prosentase mencapai 12.1 % di periode 2011-2071. Begitu pula yang terjadi
dibawah skenario RCP8.5 yang mengalami berubah lebih kecil pada ketiga periode
proyeksi dengan prosentase tertinggi terjadi pada periode 2041-2070.
Untuk indeks suhu udara tidak dianalisis perubahan dalam bentuk prosentase, namun
dengan analisis selisih antara periode masa depan terhadap perode historisnya. Suhu
maksimum tertinggi diproyeksikan lebih tinggi oleh RCP4.5, yaitu 1.7⁰C pada periode
2011-2040 dibandingkan RCP8.5, yaitu 1.6⁰C. Selanjutnya, peningkatan suhu yang
signifikan mencapai 3.1⁰C dan 3.7⁰C berturut-turut pada periode 2041-2070 dan 2071-2100
terhadap historisnya diproyeksikan oleh skenario RCP4.5. Sedangkan dibawah RCP8.5,
proyeksi peningkatan suhu maksimum tertinggi dapat mencapai 5.2⁰C di periode 2071-
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2100. Suhu minimum terendah justru mengalami peningkatan yang lebih tinggi
dibandingkan suhu maksimum tertinggi. RCP4.5 memproyeksikan kenaikan 2⁰C pada
periode 2011-2040 dan ini lebih tinggi diandingkan RCP8.5, yaitu 1.7⁰C. Pada periode
2041-2070 dan 2071-2100 indeks ini diproyeksikan meningkat dengan nilai 3.1⁰C dan
3.7⁰C secara berturut-turut dibawah RCP4.5. Sedangkan dibawah RCP8.5, suhu minimum
terendah mengalami kenaikan mencapai 5.4⁰C pada periode 2071-2100.
4.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa indeks iklim ekstrim
umumnya mengalami perubahan rata-rata maupun varians di masa depan terhadap periode
historisnya. Dibawah skenario RCP4.5, indeks PRCPTOT mengalami peningkatan ratarata dan varians terhadap periode historis yang terlihat signifikan pada periode 2011-2040
dengan prosentase 14.7 % sedangkan pada kedua periode selanjutnya tidak terlalu besar
perubahannya. Dibawah RCP8.5, indeks PRCPTOT juga mengalami peningkatan rata-rata
dan varians kecuali pada periode 2071-2100 menunjukkan penurunan sebesar 8.5%. Hal
ini berarti, kedua skenario memproyeksikan kondisi curah hujan tahunan yang semakin
basah dimasa depan kecuali pada periode 2071-2100 dibawah skenario RCP8.5 justru
semakin kering. Indeks CDD juga menunjukkan peningkatan rata-rata dan varians di masa
depan dibawah kedua skenario kecuali pada periode 2011-2040 dibawah skenario RCP4.5
mengalami penurunan sebesar 6.3 %. Hal ini menunjukkan hari tanpa hujan berturut-turut
akan mengalami kenaikan atau kondisi yang lebih kering di masa depan. Indeks CWD
menunjukkan hal sebaliknya dari indeks CDD, artinya di masa depan hari hujan akan
berkurang dibawah kedua skenario kecuali pada periode 2011-2040 meningkat sebesar
8.7 %. Berbeda dengan indeks curah hujan, suhu udara maksimum tertinggi dan minimum
terendah menunjukkan peningkatan yang konsisten pada semua periode dibawah kedua
skenario. Artinya, di masa depan Pulau Sumatera akan semakin panas akibat peningkatan
suhu mencapai 5.4⁰C pada periode 2071-2100 dibawah skenario RCP8.5.
Melalui informasi kondisi indeks iklim ekstrim di masa depan rangkaian rencana
adaptasi dan mitigasi iklim ekstrim dan kebencanaan hidrometeorologi perlu digalakkan
untuk mengantisipasi kegagalan pada semua sektor kehidupan di Pulau Sumatera,
khususnya sektor pertanian, kebakaran hutan dan lahan serta antisipasi bahaya banjir. Hal
ini karena curah hujan tahunan meningkat dari segi jumlahnya, namun hari tanpa hujan
berturut-turut akan meningkat pula yang menyebabkan rawan terjadinya karhutla. Selain
itu, kondisi ini juga didukung dengan peningkatan suhu yang terasa signifikan hingga 2⁰C
pada waktu dekat dan 5⁰C pada jangka panjang.
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