
ANALISA KEJADIAN HUJAN EKSTRIM DI MUSIM KEMARAU DI WILAYAH 

SIDOARJO DAN SEKITARNYA. 

 

Sebagian besar Wilayah Jawa Timur sudah mulai memasuki musim kemarau pada 

bulan Mei 2014. Termasuk wilayah Sidoarjo dan Surabaya pada bulan Mei 2014 sudah 

memasuki musim kemarau. Jumlah curah hujan pada bulan Mei 2014 di Stasiun 

Meteorologi Juanda Surabaya adalah 104.7 mm; Stasiun Meteorologi Perak I adalah 

50.9 mm; Stasiun Meteorologi Maritim Perak II adalah 54.8 mm.   

Memasuki bulan Juni 2014, kondisi cuaca untuk wilayah Sidoarjo pada umumnya 

adalah cerah hingga  berawan. Pada tanggal 7 hingga 11 Juni tercatat terjadi hujan 

ringan pada malam hari. Hujan ringan pada malam hari dengan durasi yang tidak lama 

merupakan ciri hujan pada musim kemarau. 

Pada tanggal 16 Juni 2014 dilaporkan terjadi hujan dengan intensitas sangat lebat. 

Hujan tersebut disertai dengan sambaran petir dan angin kencang dengan kecepatan 

mencapai 17 knots yang berasal dari awan Cumulonimbus.  

Berdasarkan pantauan radar cuaca Stasiun Meteorologi Juanda Surabaya, hujan 

dengan intensitas sangat lebat di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, berawal dari 

terbentuknya awan Cumulonimbus di perairan sebelah timur Sidoarjo dan juga dari 

dataran tinggi Tretes, Pasuruan. 

 



 

Gambar 1.: Radar Cuaca 16 juni 2014 pukul 21.00 WIB 

(Sumber : Stamet Juanda Surabaya) 

Angin yang bertiup dengan kencang (hingga 25 knots) dari arah timur membawa 

massa udara yang lembab di perairan sebelah timur Sidoarjo menuju ke daratan. 

Kemudian, hujan yang terjadi di Pasuruan bergerak menuju ke dataran yang lebih 

rendah yaitu menuju ke utara (Sidoarjo). Hal ini dikarenakan adanya pengaruh angin 

gunung yang bertiup pada malam hari.  

Akibat adanya angin dari timur dan selatan berakibat terbentuknya daerah 

konvergensi di wilayah Sidoarjo , Surabaya bagian selatan, Surabaya bagian barat 

dan Gresik bagian selatan. Konvergensi adalah pertemuan dua massa udara atau lebih. 

Pertemuan massa udara yang lembab tersebut dapat mengakibatkan terjadinya 

pertumbuhan awan-awan Konvektif penyebab terjadinya hujan. 



 

Gambar 2.: Streamline tanggal 16 Juni 2014 jam 22.00 WIB 

(Sumber : http://earth.nullschool.net/) 

 

Berdasarkan pantauan dari citra radar cuaca Stasiun Meteorologi Juanda Surabaya, 

hujan sangat lebat di Sidoarjo dan sekitarnya terjadi sekitar pukul 14.20 UTC atau 21.20 

WIB. Hujan tersebut terjadi dalam durasi yang lama, yaitu dari malam hari hingga pagi 

hari dan tergolong dalam kategori hujan ekstrim (125.5 mm).  

Kejadian hujan sangat lebat tersebut mengakibatkan beberapa titik di wilayah 

Sidoarjo dan sekitarnya tergenang seperti, Aloha, Buduran, Betro, Wagir, Sedati, 

Trosobo,Bohar, Sukodono, Waru. 

Pada tanggal 16 Juni 2014 tercatat suhu muka laut di perairan sebelah selatan 

Madura lebih hangat daripada perairan di sebelah utara dan selatan Pulau Jawa. 

Konvergensi 



 

Gambar 3.: Anomali Suhu Muka Laut harian 

(Sumber : www.bom.gov.au) 

Suhu muka laut yang hangat ini mengakibatkan suplai uap air bertambah banyak 

dan menyebabkan terjadinya pertumbuhan awan-awan konvektif. 

Berdasarkan analisis udara atas pada tanggal 16 Juni 2014 jam 12.00 UTC kondisi 

atmosfer menunjukkan kondisi yang tidak stabil sedang atau labil sedang. Kondisi 

atmosfer yang labil sedang ini merupakan wadah atau lingkungan yang bagus untuk 

pertumbuhan awan-awan hujan. 



 

 Gambar 4.: Analisa udara atas menggunakan RAOB 5.7 

(Sumber : Stamet Juanda Surabaya) 

 

Dari analisa peta aerogram diatas dapat diketahui bahwa kelembaban udara per 

lapisan udara adalah tinggi (grafik T dan Td saling berdekatan/merapat). Kelembaban 

udara yang tinggi merupakan salah satu syarat penting dalam pembentukan awan 

awan hujan. 

Dari indeks stabilitas menunjukkan bahwa LI (Lifted Indeks) = -1.7 yang artinya 

atmosfer dalam keadaan labil sedang. K indeks = 34.4 yang artinya kemungkinan 

terjadinya badai Guntur (Thunderstorm) adalah 60 - 80 %. Nilai Cape menunjukkan nilai 

di bawah 1000J/Kg, yaitu sejumlah 727 J/Kg. Nilai Cape ini menunjukkan bahwa 

potensi terjadinya konveksi udara adalah lemah. Nilai Cape digunakan Untuk 



mengetahui besarnya energy yang terkandung dalam suatu massa udara. Dengan 

energy sebesar 727 J/Kg, awan-awan yang terbentuk bukan awan konvektif yang 

menjulang tinggi mencapai 10 km, tetapi merupakan awan-awan hujan dengan 

ketinggian sektar 5 km. Awan-awan yang terbentuk merupakan gabungan dari awan 

Cumulonimbus dan awan bentuk strato yang mengakibatkan terjadinya hujan dengan 

durasi yang lama. 

Indeks kestabilan atmosfer lainnya yang dapat digunakan untuk menentukan 

kestabilan atmosfer adalah Bulk Richardson Number (BRN). BRN merupakan indeks 

yang menentukan pengaruh wind shear terhadap pembentukan awan Cumulonimbus. 

Nilai BRN yang rendah menandakan bahwa perubahan arah dan kecepatan angin 

vertikal sangat kuat dan tidak mendukung pertumbuhan awan-awan konvektif (Arnold, 

2007). Nilai BRN pada tanggal 16 Juni 2014 jam 12 UTC adalah sedang yaitu 17. Hal 

ini menandakan bahwa windshear tinggi sehingga proses pertumbuhan awan-awan 

konvektif yang menjulang tinggi agak terhalang. Dan menghasilkan awan-awan hujan 

yang tidak terlalu tinggi.  

 

 

 

 


