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Abstrak: Mengacu pada kejadian typhoon Fengshen 20 Juni 2008 di Filipina yang mengakibatkan kematian
lebih dari 1000 jiwa dan puluhan ribu jiwa terdampar di atap-atap rumah mereka akibat banjir yang menyertai
typhoon tersebut, maka penelitian serupa seperti pada judul paper ini perlu dilakukan. Tujuan penelitian
adalah untuk mengetahui dan mengidentifikasi kejadian siklon tropis di sekitar wilayah perairan Selatan Jawa
dan menganalisa kontribusinya terhadap variabilitas curah hujan dari observasi satelit TRMM (Tropical
Rainfall Measuring Mission). Data yang dihasilkan oleh kombinasi 3 sensor utama satelit TRMM, yaitu sensor
PR (Precipitation Radar), TMI (TRMM Microwave Imager) dan VIRS (Visible Infrared Scanner), termasuk di
dalamnya adalah data 3B42V6 TRMM, digunakan untuk memperoleh karakteristik curah hujan dalam sistem
siklon tropis saat kejadian maupun sebaran horizontal dan perubahan intensitas curah hujan di wilayah
perairan sekitarnya sampai di daerah pesisir selatan Jawa pada 1 sampai 12 jam sesudahnya. Hasil yang
diperoleh menunjukkan bahwa siklon tropis 90S yang terjadi pada tanggal 30 Maret 2011 jam 16.40Z dan
berpusat di 14,0 °LS; 113,5 °BT yang memiliki karakteristik profil curah hujan dari permukaan dan mencapai
puncaknya di ketinggian 17,5 km dengan reflektivitas maksimumnya sebesar 50 dBZ, ternyata memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap variasi intensitas curah hujan di pesisir selatan Jawa, dari 0,08-2,59
mm/jam. Sedang kejadian siklon tropis Errol tidak begitu mempengaruhi variasi intensitas curah hujan di
pesisir selatan Jawa.
Kata kunci: Siklon tropis Errol dan 90S, variasi intensitas, curah hujan, dan Jawa.

Abstract: Referring to the incidence of typhoon Fengshen in the Philippines June 20, 2008 resulting in the
deaths of more than 1000 people and tens of thousands of people stranded on the roofs of their homes by the
floods that accompanied the typhoon, the same research as the title of this paper needs to be done. The purpose
of this research is to investigate and identify the incidence of tropical cyclones in the area around southern
ocean of Java and analyze its contribution to rainfall variability from TRMM (Tropical Rainfall Measuring
Mission) satellite observations. Data generated by a combination of three main TRMM satellite sensors, namely
PR (Precipitation Radar), TMI (TRMM Microwave Imager) and VIRS (Visible Infrared Scanner) sensors,
including the 3B42V6 TRMM data, was used to determine the characteristics of rainfall in the system of tropical
cyclones when the incident as well as the horizontal distribution and changes in rainfall intensity in the region
surrounding ocean to the south coast of Java at 1 to 12 hours afterwards. The results showed that 90S tropical
cyclones that occurred on March 30, 2011 at 16.40Z and centered at 14.0 ° S, 113.5 ° E which has the
characteristics of rainfall profiles from the surface and reaches its peak at an altitude of 17.5 km with maximum
reflectivity of 50 dBZ, proved to have a significant effect on rainfall intensity variation on the south coast of
Java, from 0.08 to 2.59 mm / hour. Meanwhile, the tropical cyclone occurrence of Errol only a little bit
influence on rainfall intensity variation on the southern coast of Java.
Keywords: Errol and 90S tropical cyclone, intensity variation, rainfall, and Java.
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PENDAHULUAN
Yoshimura dkk. (2006) dan Gualdi dkk.
(2008) mengungkapkan bahwa siklon tropis,
termasuk typhoones dan hurricanes, mungkin
merupakan
fenomena
yang
paling
menghancurkan di atmosfer, yang kadangkadang menyebabkan kematian sejumlah besar
manusia dan kerugian ekonomi yang besar pula.
Siklon
tropis
menyebabkan
kerusakan
infrastruktur, terutama yang diakibatkan oleh
angin kencang (dalam bahasa awam dikenal
sebagai angin puting beliung), gelombang badai
(storm surge), dan hujan lebat. International Red
Cross, 2003 dalam Adler (2008) menyebutkan
bahwa dalam perioda 1993-2002 lebih dari
90.000 orang mati akibat bencana banjir, dan
lebih dari 60.000 orang mati akibat badai angin
(windstorms). Contoh lainnya, siklon tropis yang
terjadi di dekat wilayah Indonesia pada akhirakhir ini, tepatnya pada kejadian typhoon (topan)
Fengshen di Filipina yang terjadi pada tanggal
19-25 Juni 2008 yang lalu, yang merupakan
kejadian topan dengan kerugian yang sangat
besar baik jiwa maupun infrastruktur lingkungan.
Pada kejadian ini, lebih dari 1000 orang tewas
dan puluhan ribu perahu nelayan terdampar di
atap-atap rumah penduduk karena terbawa arus
banjir yang menyertai kejadian topan Fengshen
tersebut. Oleh karena itu perlu kiranya upaya
mitigasi dan antisipasi dalam pembangunan
infrastruktur kota-kota pesisir di Indonesia lebih
dioptimalkan lagi dengan mempertimbangkan
dan memasukkan faktor dampak kejadian siklon
tropis.
Siklon tropis ini mula-mula muncul
sebagai gangguan tropis, tetapi jika kecepatan
anginnya meningkat menjadi sekitar 20 knots
(sekitar 10,29 m/detik atau 37,04 km/jam) dan
terdapat 1 isobar tertutup atau lebih maka
gangguan tropis ini akan berubah menjadi
depresi tropis. Jika kecepatan anginnya
meningkat menjadi antara 34 knots dan 64 knots
(antara 17,49 m/detik dan 32,92 m/detik atau
62,97 km/jam dan 118,53 km/jam) dan terdapat
beberapa isobar tertutup di sekitar mata depresi
tropis maka akan terjadi badai tropis. Dan jika

kecepatan anginnya meningkat melebihi 64 knots
(sekitar 32,92 m/detik atau 118,53 km/jam) maka
badai tropis ini akan berubah menjadi siklon
tropis. Waktu hidup siklon tropis mulai dari
beberapa jam sampai dapat bertahan 2 minggu,
dengan rata-rata 6 hari sejak badai tersebut mulai
terbentuk sampai memasuki daratan atau
membelok ke daerah sub tropis. Sebutan siklon
tropis bergantung pada lokasi kejadiannya. Di
Atlantik dan Pasifik Timur disebut Hurricane, di
Pasifik Barat disebut Typhoon, di Filipina
disebut Baguio, di Australia disebut WillyWillies, dan di Samudera India disebut Cyclones
(Tjasyono, 2004).
Lebih lanjut, Powell dan Reinhold
(2007) mengusulkan energi kinetik terpadu (IKE:
Integrated Kinetic Energy) sebagai suatu
indikator pengukur potensi kerusakan akibat
hurricanes ataupun typhoones. Energi kinetik
terintegrasi (IKE) ini dihitung dari medan angin
permukaan dengan mengintegrasikan energi
kinetik level 10-m per satuan volume atas bagian
dari volume domain badai (V), dan kecepatan
angin permukaan yang berkelanjutan (U) dalam
rentang tertentu. Dalam sudut pandang yang agak
berbeda, Yamasaki (2007) mengungkapkan
bahwa siklon tropis merupakan suatu proses
perkembangan dari keadaan ketidak-stabilan
kondisional atmosfer jenis ke-dua (CISK: the
Conditional Instability of the Second Kind).
Dari uraian di atas, terlihat bahwa
pemahaman yang lebih rinci dan komprehensif
tentang siklon tropis merupakan hal yang
penting. Tujuan penelitian adalah untuk
mengetahui dan mengidentifikasi kejadian siklon
tropis di sekitar wilayah perairan Selatan Jawa
dan menganalisa kontribusinya terhadap
variabilitas curah hujan dari observasi satelit
TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission).
Sedang sasaraan penelitian ini adalah
diperolehnya karakteristik curah hujan dalam
sistem siklon tropis saat kejadian, dan perubahan
curah hujan di wilayah perairan sekitarnya
(sampai di pesisir selatan Jawa) antara 1 sampai
12 jam sesudahnya, dari observasi satelit TRMM

METODE
Data utama (primer) yang digunakan
dalam studi ini adalah data 3B42V6-TRMM.
Data 3B42V6-TRMM digunakan untuk analisis

perubahan distribusi horisontal curah hujan
sekitar 1 sampai 12 jam sesudah kejadian siklon
tropis pada grid pusat siklon dan grid daerah
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sekitarnya. Sedang data dari sensor VIS (Visible
Infrared Scanner) TRMM (Tropical Rainfall
Measuring Mission) untuk menggambarkan
siklon tropis dalam bentuk citra (image), data
dari sensor PR (Precipitation Radar) TRMM
untuk menggambarkan profil intensitas curah
hujan (rain rate) di pusat lintasan daerah
pengamatan (swath) sistem siklon tropis, dan
sensor TMI (TRMM Microwave Imager) untuk
menggambarkan rain rate di pinggir swath
sistem siklon tropis tersebut tepat pada saat
kejadian (t=0 jam). Perioda data yang digunakan
adalah 30 Maret 2011 jam 15.00 UTC (sesuai
jam 22.00 WIB) sampai 31 Maret 2010 jam
06.00 UTC (sesuai jam 13.00 WIB), untuk kasus
siklon tropis 90S. Sedang perioda data 17 April
2011 jam 15.00 UTC (sesuai jam 22.00 WIB)

sampai 18 April 2011 jam 06.00 UTC (sesuai
jam 13.00 WIB) untuk kasus siklon tropis Errol.
Sumber data untuk kejadian siklon tropis tersebut
di atas adalah http://trmm.gsfc. nasa.gov/
trmm_rain/Events/.
Sedang
sumber
data
3B42V6- TRMM adalah http://trmm.gsfc.
nasa.gov/data_dir/.
Perangkat lunak HDFviewer (Hierarhy
Data Format viewer), GrADS (Grid Analysis
and Display System) dan MS (Microsoft) Excel
digunakan untuk pengolahan dan analisis statistik
sehingga dapat diktahui karakteristik curah hujan
dalam sistem siklon tropis saat kejadian, dan
perubahan intensitas curah hujan di wilayah
perairan sekitarnya pada 1 sampai 12 jam
sesudahnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Distribusi horizontal dan profil vertikal
curah hujan saat kejadian siklon tropis 90S di
Samudera Hindia Selatan (di sebelah selatan
Jawa) pada tanggal 30 Maret 2011 jam 16.40
UTC (sesuai dengan jam 23.40 WIB), pada
posisi 14,0° LS; 113,5° BT dari observasi satelit
TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission)

ditampilkan dalam gambar 1, dan untuk siklon
tropis Errol di Samudera Hindia Selatan (di
sekitar laut Timor) pada tanggal 17 April 2011
jam 16.24 UTC (sesuai dengan jam 23.24 WIB)
pada posisi 10,0° LS; 126,0° BT dari observasi
satelit yang sama ditampilkan dalam gambar 2
berikut.

Gambar 1. Distribusi spasial curah hujan (panel kiri) dan profil vertikal curah hujan
saat kejadian siklon tropis 90S (panel kanan) pada tanggal 30 Maret 2011 jam 16.40 UTC
(sesuai dengan jam 23.40 WIB), observasi satelit TRMM, (http://trmm.gsfc.nasa.gov).
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Gambar 2. Distribusi spasial curah hujan (panel kiri) dan profil vertikal curah hujan
(panel kanan) saat kejadian siklon tropis Errol pada tanggal 17 April 2011 jam 16.24 UTC
(sesuai dengan jam 23.24 WIB), observasi satelit TRMM, (http://trmm.gsfc.nasa.gov).

Dari gambar 1 dan 2 di atas terlihat bahwa
ketinggian maksimum curah hujan dalam siklon
tropis 90S lebih tinggi jika dibandingkan dengan
siklon tropis Errol. Siklon tropis 90S di
Samudera Hindia Selatan (di sebelah selatan
Jawa) pada tanggal 30 Maret 2011 jam 16.40
UTC (sesuai dengan jam 23.40 WIB), pada
posisi 14,0° LS; 113,5° BT memiliki ketinggian
dari permukaan sampai pada ketinggian sekitar
17,5 km, dengan tingkat intensitas mulai dari
hujan ringan (light rain) dengan intensitas sekitar
2,5 mm/jam sampai ke tingkat hujan deras/lebat
(heavy rain) dengan intensitas sekitar 50,0
mm/jam. Karakteristik lain dari siklon tropis 90S
sebagaimana terdapat dalam gambar 1 di atas
adalah adanya tingkat reflektivitas awan maupun
butir-butir hujan yang besar, yang mencapai nilai
50 dBz. Sedang siklon tropis Errol, yang terjadi
di Samudera Hindia Selatan (di sekitar laut
Timor) pada tanggal 17 April 2011 jam 16.24
UTC (sesuai dengan jam 23.24 WIB) pada posisi
10,0° LS; 126,0° BT memiliki ketinggian
maksimum curah hujan yang lebih rendah

(sekitar 13,5 km) dan juga memiliki tingkat
reflektivitas awan maupun butir-butir hujan yang
lebih kecil juga (sekitar 48 dBz). Sehingga dapat
diduga, bahwa siklon tropis 90S memiliki
pengaruh yang lebih besar terhadap distribusi
curah hujan di wilayah Jawa dan sekitarnya
dibandingkan dengan siklon tropis Errol. Untuk
lebih jelasnya, hal ini akan diuraikan pada
bagian-bagian selanjutnya (gambar 3 sampai 10)
beserta analisisnya.
Dari pengolahan data 3B42V6 TRMM
yang dilakukan dengan memanfaatkan software
HDFviewer (Hierarchy Data Format viewer) dan
GrADS (The Grid Analysis and Display System)
diperoleh gambaran distribusi horizontal curah
hujan saat kejadian siklon tropis siklon tropis
90S dan penyebarannya pada 1 jam 20 menit (30
Maret 2011 jam 18.00 UTC); 4 jam 20 menit (30
Maret 2011 jam 21.00 UTC); 7 jam 20 menit (31
Maret 2011 jam 00.00 UTC); 10 jam 20 menit
(31 Maret 2011 jam 03.00 UTC); berikutnya
sampai di kawasan pesisir selatan Jawa sebagai
berikut (gambar 3 sampai 10).
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Gambar 3. Distribusi spasial curah hujan di pusat
siklon tropis 90S dan sekitarnya pada waktu
1 jam 20 menit setelah kejadian.

Gambar 4. Distribusi spasial curah hujan di pesisir
selatan Jawa dan sekitarnya pada waktu 1 jam 20
menit setelah kejadian siklon tropis 90S.

Gambar 5. Distribusi spasial curah hujan di pusat
siklon tropis 90S dan sekitarnya pada waktu
4 jam 20 menit setelah kejadian.

Gambar 6. Distribusi spasial curah hujan di pesisir
selatan Jawa dan sekitarnya pada waktu 4 jam 20
menit setelah kejadian siklon tropis 90S.

Gambar 7. Distribusi spasial curah hujan di pusat
siklon tropis 90S dan sekitarnya pada waktu
7 jam 20 menit setelah kejadian.

Gambar 8. Distribusi spasial curah hujan di pesisir
selatan Jawa dan sekitarnya pada waktu 7 jam 20
menit setelah kejadian siklon tropis 90S.

Gambar 9. Distribusi spasial curah hujan di pusat
siklon tropis 90S dan sekitarnya pada waktu
9 jam 20 menit setelah kejadian.

Gambar 10. Distribusi spasial curah hujan di pesisir
selatan Jawa dan sekitarnya pada waktu 10 jam 20
menit setelah kejadian siklon tropis 90S.

Secara garis besar, dari gambar 3, 5, 7
dan 9 di atas terlihat bahwa intensitas curah
hujan di pusat siklon tropis 90S pada posisi 14,0°

LS; 113,5° BT (di Samudera Hindia Selatan, di
sebelah selatan Jawa) makin lama menunjukkan
adanya penurunan intensitas curah hujan. Pada
15
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30 Maret 2011 jam 18.00 UTC di pusat siklon
tropis 90S dan sekitarnya pada waktu 1 jam 20
menit setelah kejadian tampak memiliki
intensitas curah tertinggi pada nilai 18-20
mm/jam, namun berturut-turut mengalami
penurunan intensitas menjadi 12-14 mm/jam
(pada jam 21.00 UTC), 6-8 mm/jam (pada jam
24.00 / 00.00 UTC), dan 0-2 mm/jam (pada jam
00.00 UTC). Dengan kata lain, setelah 9 jam 20
menit dari kejadian siklon tropis 90S ini maka
keadaan curah hujan di pusat siklon tropis 90S
dan sekitarnya ini sudah kembali pada keadaan
normal. Dari gambar 3, 5, 7 dan 9 di atas juga
terlihat bahwa pengaruh intensitas curah hujan
dalam arah barat dan barat laut dari pusat siklon
tropis 90S lebih cepat hilang dibandingkan pada
wilayah timur dan tenggara. Hal ini juga dapat
digunakan sebagai salah satu indikasi pergerakan
siklon tropis 90S ini.
Dalam kaitannya dengan perubahan
intensitas curah hujan di wilayah pantai / pesisir
sebelah selatan Jawa pada kedudukan 6,8 °LS
(pantai di wilayah Ujung Kulon-Banten) sampai
kedudukan 8,7 °LS (pantai di wilayah
Blambangan-Jawa Timur) dari gambar (4), (6),
(8) dan (10) di atas secara umum tampak bahwa
siklon tropis 90S hanya memberikan efek yang
relatif kecil. Perubahan intensitas curah hujan di
wilayah pantai / pesisir sebelah selatan Jawa ini
berkisar antara 0,08-2,59 mm/jam.

Dengan demikian, siklon tropis 90S yang
terjadi pada tanggal 30 Maret 2011 jam 16.40Z
dan berpusat di 10,0 °LS; 126,6 °BT yang
memiliki karakteristik profil curah hujan dari
permukaan dan mencapai puncaknya di
ketinggian 17,5 km dengan reflektivitas
maksimumnya sebesar 50 dBZ, ternyata
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
variasi intensitas curah hujan di perairan selatan
dan utara Jawa, dari 0,08-2,59 mm/jam. Berturutturut setelah 1 jam 20 menit, 4 jam 20 menit, 7
jam 20 menit, 10 jam 20 menit, dari kejadian
maka intensitas curah hujan di sekitar pusat
siklon tropis 90S ini pun mengalami penurunan.
Jadi, secara spasial makin jauh wilayah/grid
tersebut dari pusat siklon tropis 90S maka
intensitas curah hujan pun mengalami penurunan
makin banyak.
Hal yang analog, gambaran distribusi
horizontal curah hujan saat kejadian siklon tropis
Errol dan penyebarannya pada 1 jam 36 menit
(17 April 2011 jam 18.00 UTC); 4 jam 36 menit
(17 April 2011 jam 21.00 UTC); 7 jam 36 menit
(18 April 2011 jam 00.00 UTC); 10 jam 36 menit
(18 April 2011 jam 03.00 UTC) berikutnya, dan
gambaran distribusi horizontal curah hujan di
kawasan pesisir selatan Jawa pada jam-jam yang
sama disajikan dalam gambar 11 sampai 18
sebagai berikut.

Gambar 11. Distribusi spasial curah hujan di pusat
siklon tropis Errol dan sekitarnya pada waktu
1 jam 36 menit setelah kejadian.

Gambar 12. Distribusi spasial curah hujan di pesisir
selatan Jawa dan sekitarnya pada waktu 1 jam 36
menit setelah kejadian siklon tropis Errol.
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Gambar 13. Distribusi spasial curah hujan di pusat
siklon tropis Errol dan sekitarnya pada waktu
4 jam 36 menit setelah kejadian.

Gambar 14. Distribusi spasial curah hujan di pesisir
selatan Jawa dan sekitarnya pada waktu 4 jam 36
menit setelah kejadian siklon tropis Errol.

Gambar 15. Distribusi spasial curah hujan di pusat
siklon tropis Errol dan sekitarnya pada waktu
7 jam 36 menit setelah kejadian.

Gambar 16. Distribusi spasial curah hujan di pesisir
selatan Jawa dan sekitarnya pada waktu 7 jam 36
menit setelah kejadian siklon tropis Errol.

Gambar 17. Distribusi spasial curah hujan di pusat
siklon tropis Errol dan sekitarnya pada waktu 10 jam
36 menit setelah kejadian.

Gambar 18. Distribusi spasial curah hujan di pesisir
selatan Jawa dan sekitarnya pada waktu 10 jam 36
menit setelah kejadian siklon tropis Errol.

Secara garis besar, dari gambar 11, 13,
15 dan 17 di atas terlihat bahwa intensitas curah
hujan di pusat siklon tropis Errol pada posisi
10,0° LS; 126,0° BT (di Samudera Hindia
Selatan, di sekitar laut Timor) makin lama juga
menunjukkan adanya penurunan intensitas curah
hujan. Pada 17 April 2011 jam 18.00 UTC di
pusat siklon tropis Errol dan sekitarnya pada
waktu 1 jam 36 menit setelah kejadian tampak
memiliki intensitas curah tertinggi pada nilai >

20 mm/jam, namun berturut-turut mengalami
penurunan intensitas menjadi 6-10 mm/jam (pada
jam 21.00 UTC), 14-16 mm/jam (pada jam 24.00
/ 00.00 UTC), dan 4-8 mm/jam (pada jam 00.00
UTC). Dengan kata lain, setelah 10 jam 36 menit
dari kejadian siklon tropis Errol ini maka
keadaan curah hujan di pusat siklon tropis Errol
dan sekitarnya ini mendekati kembali pada
keadaan normal. Dari gambar 11, 13, 15 dan 17
di atas juga terlihat bahwa pengaruh intensitas
17

Lingkungan Tropis, vol. 6, no. 1, Maret 2012: 11-20

curah hujan dalam arah timur dan tenggara dari
pusat siklon tropis Errol lebih cepat hilang
dibandingkan pada wilayah barat dan barat laut.
Hal ini juga dapat digunakan sebagai salah satu
indikasi pergerakan siklon tropis Errol ini.
Dalam kaitannya dengan perubahan
intensitas curah hujan di wilayah pantai / pesisir
sebelah selatan Timor pada posisi 9,7 °LS (pantai
di wilayah Waihale-Timor Timur) sampai 10,8
°LS (pantai di wilayah selatan pulau Rote) dari
gambar (11), (13), (15) dan (17) di atas secara
umum tampak bahwa siklon tropis Errol yang
terjadi pada tanggal 17 April 2011 jam 16.24Z
dan berpusat di 10,0 °LS; 126,0 °BT yang
memiliki karakteristik profil curah hujan dari
permukaan dan mencapai puncaknya di
ketinggian 13,5 km dengan reflektivitas
maksimumnya sebesar 48 dBZ, hanya
memberikan efek yang sangat kecil. Berturutturut setelah 1 jam 36 menit, 4 jam 36 menit, dan
7 jam 36 menit dari kejadian maka intensitas
curah hujan di sekitar pusat siklon tropis Errol ini
pun mengalami penurunan. Bahkan pada waktu
10 jam 20 menit setelah kejadian sudah tidak ada
pengaruhnya. Dan secara umum terlihat bahwa
makin jauh wilayah / grid tersebut dari pusat
siklon tropis Errol maka intensitas curah hujan
pun mengalami penurunan makin banyak. Dalam
kaitannya dengan perubahan intensitas curah
hujan di wilayah pantai / pesisir Jawa maka
siklon tropis Errol ini hampir dapat dikatakan
tidak ada pengaruhnya (0 mm/jam). Perhatikan
kembali gambar (14), (16) dan (18) di atas, dan
bandingkanlah dengan gambar (13), (15) dan
(17), maka terlihat dengan jelas perbedaan /
perubahan intensitas curah hujan di wilayah
pesisir pantai di wilayah Waihale-Timor Timur
dengan wilayah pantai / pesisir Jawa.
Sebagai perbandingan secara kualitatif,
Subakti dalam Back (2008) mengungkapkan
bahwa, pada 19 Februari 2008 terdapat bibit
badai yang tumbuh di kawasan Sumatera bagian
selatan berdekatan dengan barat daya Selat
Sunda, dan ini akan mempengaruhi perairan di
Jawa Barat. Jika tekanan udara rendah itu makin
rendah, maka akan memunculkan badai tropis
dan berakibat semakin memburuknya cuaca.
Bibit badai bisa berkembang dan menjadi badai
tropis.
Jika
terjadi,
maka
itu
akan
memperpanjang
cuaca
buruk.
Penyebab
munculnya cuaca buruk dipengaruhi angin
muson baratan yang terus berhembus sampai
kecepatan 5-50 km/jam. Padahal, untuk kawasan
Jawa Barat, rata-rata kecepatan angin normal
mencapai 20-25 km/jam. Angin terus berhembus

karena angin baratan bersifat aktif. Aktifnya
angin muson baratan yang terjadi di perairan,
menyebabkan gesekan dengan permukaan air
laut yang memengaruhi terbentuknya gelombang
secara terus-menerus. Di tempat lain, di pantai
Kabupaten Cianjur dan Palabuhan Ratu
Kabupaten Sukabumi, para nelayan belum berani
melaut karena cuaca buruk dan gelombang tinggi
(ANS/Tim Liputan 6 SCTV, 17-18 Februari
2008). Pada kejadian siklon tropis 90S dan Errol
yang terjadi pada 2011 ini intensitasnya jauh di
atas badai tropis yang terjadi di kawasan
Sumatera bagian selatan berdekatan dengan barat
daya Selat Sunda tersebut.
Namun demikian, secara umum hasil
penelitian ini memperkuat teori pembentukan
siklon tropis, yang antara lain menyebutkan
bahwa salah satu faktor yang berperan dalam
pembentukan, perkembangan dan peluruhan
siklon tropis adalah adanya gaya coriolis, yang
secara eksplisit dinyatakan dalam faktor coriolis,
yang nilainya (magnitudenya) sangat tergantung
dari lokasi siklon terhadap garis ekuator. Makin
mendekati ekuator maka gaya coriolis makin
kecil, sehingga kemungkinan pembentukan dan
perkembangan siklon tropis juga makin kecil.
Secara
lebih
rinci,
Tjasyono
(2004)
mengungkapkan
bahwa
Benua
Maritim
Indonesia (BMI) dapat dikatakan bebas dari jejak
siklon tropis. Kebanyakan siklon tropis (65%)
terbentuk di daerah antara 10° dan 20° dari
ekuator, sedikit sekali (sekitar 13%) muncul di
daerah 22° LU, dan siklon tropis tidak muncul di
daerah 4° dari ekuator. Tidak munculnya siklon
tropis di sekitar ekuator menunjukkan pentingnya
rotasi bumi atau gaya Coriolis dalam
pembentukan siklon tropis. Namun demikian,
efek dari siklon tropis dapat mempengaruhi
kondisi cuaca di berbagai tempat di Indonesia.
Hal yang perlu mendapat perhatian serius adalah
efek dari siklon tropis yang dapat menyebabkan
kerusakan akibat adanya angin kencang,
gelombang badai (storm surge), dan hujan lebat.
Siklon tropis merupakan bencana alam yang
paling dahsyat, kemudian disusul oleh gempa
bumi, banjir dan sebagainya. Hal ini ditunjukkan
dengan adanya kejadian siklon tropis sebanyak
80 sampai 100 setiap tahunnya, dan rata-rata
kematian yang terjadi 20.000 jiwa, serta kerugian
ekonomi sekitar 7 milyar dolar Amerika Serikat.
Lebih
jauh,
Tjasyono
(2004)
juga
mengungkapkan bahwa syarat yang diperlukan,
baik kondisi geografis maupun klimatologis
dalam pembentukan siklon tropis adalah adanya
suhu permukaan laut cukup panas (> 26°C).
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Udara pada lapisan bawah lembab. Udara ini
menyebar naik dan lebih panas daripada atmosfer
lingkungan sampai pada ketinggian 12 km.
Syarat siklon tropis lainnya adalah adanya geser
angin vertikal (vertical wind shear) lemah
didalam arus troposferik yang tebal. Geser
troposferik yang representatif adalah geser angin
yang diukur antara ketinggian 950 hPa dan 200
hPa. Ketinggian 950 hPa dianggap sebagai paras

kondensasi rata-rata di daerah lautan tropis.
Selanjutnya, terdapat rotasional nisbi pada
lapisan bawah. Siklon tropis membutuhkan
kontribusi secara terus menerus untuk memberi
perbekalan energi. Perbekalan energi ini terletak
dalam konvergensi arus udara. Kelembapan
udara pada troposfer menegah cukup besar, dan
terdapat aktivitas kumulus memompa uap air ke
dalam lapisan yang lebih tinggi.

KESIMPULAN
Siklon tropis 90S yang terjadi pada
tanggal 30 Maret 2011 jam 16.40Z dan berpusat
di 14,0 °LS; 113,5 °BT yang memiliki
karakteristik profil curah hujan dari permukaan
dan mencapai puncaknya di ketinggian 17,5 km
dengan reflektivitas maksimumnya sebesar 50
dBZ, di pusat siklon tropis ini dan sekitarnya
pada waktu 1 jam 20 menit setelah kejadian
tampak memiliki intensitas curah tertinggi pada
nilai 18-20 mm/jam, namun berturut-turut
mengalami penurunan intensitas menjadi 12-14
mm/jam (pada jam 21.00 UTC), 6-8 mm/jam
(pada jam 24.00 / 00.00 UTC), dan 0-2 mm/jam
(pada jam 00.00 UTC). Siklon tropis 90S ini
memiliki pengaruh yang cukup signifikan
terhadap variasi intensitas curah hujan di
perairan selatan dan utara Jawa, dari 0-2
mm/jam. Sedang siklon tropis Errol yang terjadi
di Samudera Hindia Selatan (di sekitar laut

Timor) pada tanggal 17 April 2011 jam 16.24
UTC (sesuai dengan jam 23.24 WIB) pada posisi
10,0° LS; 126,0° BT memiliki ketinggian
maksimum curah hujan yang lebih rendah
(sekitar 13,5 km) dan juga memiliki tingkat
reflektivitas awan maupun butir-butir hujan yang
lebih kecil juga (sekitar 48 dBz) tampak
memiliki intensitas curah tertinggi pada nilai >
20 mm/jam, namun berturut-turut mengalami
penurunan intensitas menjadi 6-10 mm/jam (pada
jam 21.00 UTC), 14-16 mm/jam (pada jam 24.00
/ 00.00 UTC), dan 4-8 mm/jam (pada jam 00.00
UTC). Siklon tropis Errol ini tidak ada
pengaruhnya terhadap perubahan intensitas curah
hujan di wilayah pantai / pesisir sebelah selatan
Jawa. Secara spasial makin jauh wilayah / grid
tersebut dari pusat siklon tropis (90S dan Errol),
maka intensitas curah hujan pun mengalami
penurunan makin banyak.
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