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ABSTRAK 
 

Keselamatan adalah faktor utama dari dunia penerbangan selain kelancaran dan 
efisiensi. Sesuai Undang-Undang No. 31 Tahun 2015 dan Undang-Undang No. 1 tahun 
2009 tentang Penerbangan,  di sinilah peran Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani 
Semarang selaku unit pelaksana teknis (UPT) dari BMKG yang bertugas memberikan 
pelayanan informasi meteorologi penerbangan dengan cepat, tepat dan akurat. 

Peralatan yang dibangun guna menunjang informasi meteorologi penerbangan 
diantaranya radar cuaca (BARON) dan yang terbaru adalah low-level windshear alerting 
systems (LLWAS). Peralatan-peralatan ini sangat membantu seorang forevaster dalam 
mendeteksi windshear di area bandara. Diantara produk radar yang digunakan adalah 
reflektivitas dan velocity (Maxdisplay-Z dan Maxdisplay-V). Tujuan dari penelitian ini 
adalah seorang prakirawan (forecaster) mampu memprakirakan/memprediksi akan 
terjadinya windshear di area bandara dalam kegiatan take-off dan landing.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, 
yaitu melakukan pengamatan atas adanya awan kumulonimbus di sekitar bandara 
dengan membandingkan produk radar maxdisplay-Z dan maxdisplay-V untuk mengetahui 
arah pergerakan awan tersebut dan kecepatannya. Serta mengamati produk alat LLWAS 
yang memberikan indikasi adanya windshear.. 
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1. PENDAHULUAN 

Dalam dunia penerbangan harus dilaksanan ketentuan zero accident, hal ini dilakukan agar dapat 
meningkatan ranking kondisi penerbangan suatu negara. Sehingga tingkat keselamatan adalah 
faktor utama dari dunia penerbangan selain kelancaran dan efisiensi.Sebagai pelaksana Undang-
Undang No. 31 Tahun 2015 yang salah satu fungsinya memberikan pelayanan data dan informasi 
di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Di dalam Undang-Undang No. 1 tahun 2009 
tentang Penerbangan terkait keselamatan penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya 
persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, 
angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya. Di 
sinilah peran Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang selaku unit pelaksana teknis (UPT) 
dari BMKG yang bertugas memberikan pelayanan informasi meteorologi penerbangan.  

Peralatan yang dibangun guna menunjang informasi meteorologi penerbangan diantaranya radar 
cuaca (BARON) dan yang terbaru adalah low-level windshear alerting systems (LLWAS). Diantara 
produk radar yang digunakan adalah reflektivitas dan velocity (Maxdisplay-Z dan Maxdisplay-V). 
Tujuan dari penelitian ini adalah seorang prakirawan (forecaster) mampu 
memprakirakan/memprediksi akan terjadinya windshear di area bandara dalam kegiatan take-off 
dan landing.Sehingga pelayanan salah satu informasi meteorologi penerbangan dapat diberikan 
dengan cepat, tepat dan akurat. Dengan melakukan verifikasi data prakiraan windshear (windshear 
warning) terhadap hasil produk dari alat LLWAS yang ada.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu 
melakukan pengamatan atas adanya awan kumulonimbus di sekitar bandara dengan 
membandingkan produk radar maxdisplay-Z dan maxdisplay-V untuk mengetahui arah pergerakan 
awan tersebut dan kecepatannya. Serta mengamati produk alat LLWAS yang memberikan indikasi 
adanya windshear. 
 
2. LANDASAN TEORI 
2.1  Radar Cuaca (BARON) 

Radar cuaca di Semarang menggunakan merk BARON yang termasuk jenis radar C-Band, 
berupa rangkaian pixel berwarna yang menggambarkan echo balik (reflektivitas) yang diterima dari 
target. Skala warna menyatakan tingkat kekuatan echoyang menggambarkan intensitas dan 
distribusi target, jika warna pada identikasi reflektivitas dari biru ke kuning atau hingga merah bahkan 
sampai merah tua (tergantung settingan warna) maka ada beberapa jenis awan yang menjadi target 
mungkin stratiform hingga awan konvektif (Cu atau Cb). 

 
Persamaan Radar  : 
 
          Z  =     1    r2 Pr  
           C 
Dimana : 
 C = Radar Constan 
 Z = Reflectivity of Precipitation 
 r    = Radial Distance 
 Pr = Radar Equation 
 
Faktor reflektivitas :  
≈     π5   |K| 2Dmax∫ D6n(D) dD  
       λ                   0 
Dimana : 
 Λ   = Panjang gelombang Radar 



 

 |K| 2 = indek refraksi 
 D = diamaeter   
 
Produk-produk radar jenis BARON yang digunakan di sini hanya Maxdisplay-Z dan Maxdisplay-

V, walaupun masih banyak produk yang lainnya. Kedua produk ini terkait pemantauan pertumbuhan 
awan kumulonimbis dan pergerakkannya. Citra radar dapat digunakan untuk menaksir sistem cuaca 
yang ada dalam skala kecil. Penaksiran umumnya dilakukan dengan melakukan analisis pola 
sebaran awan, mengidentifikasi lokasi daerah hujan, kandungan butir air dalam awan, mengestimasi 
kecepatan angin dan gerakan turun. 

Dari pengamatan radar diperoleh data tentang butir-butir awan, gerakan butir dan partikel-partikel 
di dalam awan, tinggi awan, intensitas hujan. Karena proses hidupnya awan dan berlangsungnya 
hujan memakan waktu yang pendek, utamanya dikawasan khatulistiwa Indonesia maka data radar 
berskala waktu pendek. Selain itu pengamatan dengan radar hanya dapat dilakukan dalam daerah 
yang sempit sehingga awan cepat pula keluar dari jangkauan radar, maka pengamatan dengan radar 
harus dilakukan sesering dan sedetail mungkin. Oleh karena itu data pengamatan radar pada suatu 
saat hanya dapat digunakan dasar pembuatan gawar jangka pendek dan untuk daerah yang sempit. 

 

 
Gambar 1 : Citra radar produk maxdisplay-Z dan maxdisplay-V 

 
2.2  Low-level Windshear  

Definisi windshear adalah perubahan arah dan kecepatan angina (baik horosontal/vertical), yang 
didalam dunia penerbangan ditentukan perubahan kecepatan anginnya dalam sebesar 15 knot. 
Fenomena ini merupakan bagian yang sangat penting terhadap kegiatan take-off dan landing 
pesawat di sekitar bandara yang terjadi pada level atmosfer antara permukaan hingga ketinggian 
500m/1600 ft.  

Factor-faktor penyebab terjadinya windshear yang sangat berbahaya terkait awan-awan konvektif 
seperti badai petir yang bisa menimbulkan : microburst, downburst dan gust front.. Beberapa 
penyebab terjadinya windshear yang lain adalah frontal activity, sea breeze, mountain waves, low-
level temperature inversions, dan strong wind with local topography. Tempo kejadian windshear 
dalam skala kecil dan durasi yang sangat pendek, factor penyebab yang sangat mungkin di deteksi 
adalah microburst. Dibawah ini adalah gambaran beberapa fenomena penemicu terjadinya 
windshear : 



 

Gambar 2 : Microburst dan Gust front 
 

Gambar 3 : Orographic dan Inversion 

 
Gambar 4 : Upper Jet Stream dan Sea Breeze 

 
2.3  Microburst 

Microburst adalah sebuah downdraft (angin yang menghempas kebawah atau gaya ke bawah) 
dalam skala kecil dan sangat intens yang turun ke tanah yang menyebabkan 
perbedaan/penyimpangan angin yang kuat. Sebuah microburst awalnya berkembang ketika 
downdraft mulai meluncur ke bawah dari awan hujan/kumulonimbus. Area yang diliputinya biasanya 
kurang dari 4 kilometer. Microburst mampu menghasilkan angin lebih dari 100 mph menyebabkan 
kerusakan yang signifikan. Rentang waktu terjadinya sebuah microburst adalah sekitar 5-15 menit. 

Dalam artian lebih luas Downburst dapat didefinisikan sebagai suatu downdraft yang kuat dengan 
angin yang merusak di atas atau di dekat tanah. Jika area yang dilalui kurang dari 2,5 kilometer, 
maka disebut microburst. Kecepatan microbursts yang dapat menghempaskan apa saja yang 



 

”dilabrak”nya betul-betul sangat berbahaya untuk penerbangan. Selama tahap ledakan di atas atau 
dekat awan, angin “keriting” sebagai udara dingin dari microburst bergerak menjauh dari impact point 
di atas tanah. (Disebut juga tahap bantalan/cushion stage). Selama tahap bantalan, angin keriting 
tadi terus bergerak cepat secara horizontal dan sangat mengancam pesawat yang diterjangnya. 
Ilustrasi di atas bisa sedikit menggambarkan proses terjadinya microburst. 

Terkait beberapa kasus kecelakaan pesawat, disebutkan microburst yang “jatuh” di ujung 
landasan adalah yang paling berbahaya. Angin tolakannya bisa ditafsirkan pilot (yang sedang 
berupaya mendarat) sebagai headwind yang keras. Pilot yang belum punya pengalaman 
menghadapi microburst biasanya akan merespon dengan menurunkan kecepatan pesawat. Namun, 
respon ini justru akan berbuah petaka karena angin tersebut akan berbelok dari arah belakang 
pesawat (tailwind) yang selanjutnya membuat gaya angkat di sayap utama menurun drastis. Nah, 
pada saat itu lah, ketika posisinya masuk di bawah jalur downdraft, pesawat dengan sendirinya akan 
dihempas ke bawah. 

 
Gambar 5 : Microburst di runway dan Microburst effect to aircraft 

 
2.4  Low-level windshear alerting systems (LLWAS) 

LLWAS merupakan suatu alat dengan sistem untuk mendeteksi keberadaan windshear yang 
dekat dengan bandara, dan akan memberikan informasi warning windshear secara otomatis apabila 
sudah melampaui ambang batas ketentuannya. Menurut ICAO ketentuan akan peringatan 
windshear : memberikan info terkini yang ringkas, dikeluarkan : ketika perubahan angin lebih tinggi 
dari 15 kt-windshear horisontal, diperbarui setidaknya setiap menit, dan dibatalkan segera setelah 
perubahan angin di bawah 15 kt. 

Persyaratan operasional ICAO untuk sistem ground-base : informasi yang akan diberikan kepada 
pilot sebelum take-off  atau pendekatan awal (approach), perubahan signifikan pada angin 
permukaan sepanjang landasan, perubahan signifikan pada angin di sepanjang take-off dan 
pendekatan akhir yang diperluas ke 500 m di atas permukaan landasan dengan penekanan khusus 
pada lapisan antara permukaan landasan dan ketinggian 150 m. 

Bahan pedoman tambahan berikutnya adalah : ICAO Doc 9817. Peringatan windshear 
diharapkan untuk melengkapi pelayanan informasi meteorologi penerbangan bersama dengan data-
data lainnya, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kegiatan penerbangan di sekitar bandara. 
Peringatan Windshear diinformasikan dalam skala ruang dan waktu sekitar bandara yang sempit 
dan sementara. Windshear hanya akan dikeluarkan oleh sistem secara otomatis. 

Secara dasar ada dua tipe windshear alerts systems, yaitu : windshear “in situ” detection systems 
(anemometer LLWAS) dan windshera remote-sensing systems (wind LIDAR dan droppler weather 
RADAR). Yang digunakan di Stasiun Meteorologi Kelas II Ahmad Yani Semarang adalah jenis 
Anemometer LLWAS. Karena memiliki keunggulan pada operasionalnya yang tidak tergantung pada 
kondisi cuaca. 



 

 
Gambar 6 : LLWAS windshear tower 

3. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian merupakan suatu disiplin ilmu yang membahas tentang suatu kegiatan yang 

dilakukan untuk memecahkan suatu masalah ataupun sebagai pengembangan ilmu pengetahuan 
dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu melakukan pengamatan atas adanya awan 
kumulonimbus di sekitar bandara dengan membandingkan produk radar maxdisplay-Z untuk 
mengetahui tingkat pertumbuhan awan kumulonimbus dan maxdisplay-V untuk mengetahui arah 
pergerakan awan tersebut dan kecepatannya. Serta mengamati produk alat LLWAS yang 
memberikan indikasi adanya windshear di sekitar bandara. 

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
4.1  Penggunaan radar BARON untuk mendeteksi pertumbuhan awan kumulonimbus. 

Penguasaan operasional radar harus menjadi syarat utam bagi seorang forecaster, karena 
hal ini sangat membantu dalam melihat perkembangan pertumbuhan awan kumulonimbus (awan 
hujan) di daerah prakiraannnya. Produk yang digunakan untuk mendeteksi pertumbuhan awan 
kumulonimbus yaitu produk reflektivitas (maxdisplay-Z). Reflektivitas daripada obyek dalam citra 
radar menjelaskan kondisi mulai awan itu tumbuh serta struktur di dalam awan, dan juga adanya 
longsoran angin (down burst) daripada awan kumulonimbus yang dipantau di sekitar bandara. Pada 
proses seperti harus diwaspadai nilai reflektivitas obyek sekitar bandara mulai 45 dBZ dengan warna 
obyek sudah mendekati merah (tergantung settingan pada radar masing-masing stasiun). 

Ketika kondisi awan kumulonimbus sudah terbentuk disekitar bandara proses verifikasi harus 
dilakukan seorang forecaster bisa melalui pengamatan pada AWOS dan juga visual langsung keluar 
ruangan. Jangan lupa mengamati arah pergerakan awan tersebut. Di dalam produk radar BARON 
digunakan produk maxdisplay-V (velocity). Dalam produk ini akan diketahui arah dan kecepatan 
obyek yang tertangkap radar (awan kumulonimbus) berapa lama/kapan awan tersebut akan tiba ke 
area bandara. Hal ini diketahui dari berapa kecepatan gerakan awan tersebut dan posisinya dari 
bandara. Dengan teori apabial velocity pada radar menunjukkan nilai positif yang berarti menjauh 
posisi radar dan negative mendekat ke arah pusat radar. 

Hal-hal seperti ini harus sangat diperhatikan dalam memprakirakan windshear terutama yang 
disebabkan oleh microburst (Microburst Windshear Alert/MBA), karena akan terjadi windshear 
apabila posisi bandara ada di depan awan kumulonimbus (seperti tampak pada struktur 
terbentuknya windshear oleh sebab microburst) sesuai dengan gambar 5. 



 

 
Gambar 7 : Nilai dBz dan fenomena dan posisi awan kumulonimbus dengan RUNWAY 

 
 

4.2  Penggunaan alat Low-Level Windshear Alerts System (LLWAS) 
Perhatikan perubahan arah dan kecepatan angin pada masing-masing site anemometer yang 

ada (ada 8 site di Stamet A. Yani). Apabila terjadi deviasi perbedaan kecepatan dan arah lebih dari 
15 knot dan 23 derajat. Algoritma terjadinya windshear bisa diamati pada 3 site anemometer 
terdekat. Dari 8 site masih dapat bekerja maksimal walaupun terjadi kerusakan data/alat maksimal 
2 site pada masing-masing posisinya. Program/software yang dipakai dalam LLWAS di Stamet 
Ahmad Yani diberi nama MetConsole LLWAS.  

 

  
Gambar 8 : Display data angin tiap site anemometer di LLWAS 



 

  
Gambar 9 : Display windshear warning pada LLWAS 

Sebagai seorang forecaster harus memperhatikan beberapa perubahan yang ada di tampilan 
LLWAS ketika hendak memprediksi windshear yang akan dituangkan dalam sandi Windshear 
Warning untuk pelayanan penerbangan. Perubahan kondisi tersebut diantara : 

1. Perubahan kecepatan angin pada masing-masing site anemometer (3 site terdekat) dengan 

kenaikan kecepatan sebesar 15 knot (kotak no.1). 

2. Perubahan arah angin pada masing-masing site anemometer (3 site terdekat) dengan 

deviasi  sebesar 23 knot (kotak no.2), baik yang dalam kotak 2 bawah maupun atasnya. 

3. Keterangan switch alarm warning. 

4. Ketika alarm posisi OFF berarti kotak ke-4 belum ada informasinya namun jika ON maka 

akan ada informasi warning windshear pada kotak ke-4.  

5. Daerah yang diarsir merupakan lokasi terjadinya windshear. 

4.3  Langkah-langkah yang harus dilakukan ketika akan membuat Windshear Warning 
Langkah-langkah pembuatan pelayanan informasi penerbangan yang berupa Windshear 

Warning adalah sebagai berikut: 
1. Perhatikan pertumbuhan awan kumulonimbus di sekitar bandara, melalui produk radar 

BARON maxdisplay-Z ataupun pengamatan visual. 
2.  Perhatikan MetConsole pada LLWAS apakah terbentuk kondisi awal (terdapat area 

windshear) tapi posisi alarm masih OFF. 
3. Segera mungkin cek display radar BARON produk maxdisplay-V untuk mengetahui arah 

pergerakan awan kumulonimbus tersebut serta hitung estimasi waktu awan tersebut akan 
sampai pada posisi ujung runway (posisi approach). 

4. Apabila menurut analisis, awan tersebut menuju ke posisi runway (opproach) maka segera 
mungkin buat sandi Windshear Warning dan jangan lupa diseminasikan segera via AFTN 

(Aeronautical Fixed Telecommunication Network). 
5. Apabila awan tersebut tidak mengarah ke runway maka potensi terjadinya windshear kecil. 
 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Setelah melakukan beberapa kali pengamatan atas posisi awan kumulonimbus dan 

pergerakannya serta kejadian windshear di bandara, dapat disimpulkan bahwa Microburst 
Windshear Alert (MBA) sangat erat hubungannya dengan posisi dan pergerakkan awan 
kumulonimbus di sekitar bandara. 



 

Untuk kasus windshear yang disebabkan oleh fenomena selain microburst masih belum 
ditemukan cara indentifikasinya. Perlu analisis lebih lanjut terkait kasus-kasus windshear yang 
disebabkan oleh faktor selain microburst. 

5.2 Saran 
Ketepatan terkait prediksi atau deteksi windshear warning banyak faktor yang harus diperhatikan, 

diantaranya :  
1. Pemahaman meteorologi terkait struktur awan kumulonimbus.  
2. Pengenalan dan pengoperasian radar cuaca dengan baik dan detail. 
3. Pengenalan dan pengoperasian LLWAS dengan baik dan detail, melalui analisis-analisis yang 

dengan data radar cuaca dan AWOS.  
4. Pemahaman yang kuat terkait sandi windshear warning sesuai aturan dan penyebaran datanya 

agar pelayanan penerbangan dapat terlaksana dengan cepat, tepat dan akurat. 
5. Penempatan display computer radar, LLWAS, dan AWOS dalam satu tempat/ruangan untuk 

memudahkan forecaster memonitor kondisi cuaca realtime dan perkembangan pertumbuhan 
awan kumulonimbus. 
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