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ABSTRAK  

Ilmu meteorologi memiliki peranan penting dalam keselamatan instalasi nuklir. Peristiwa/fenomena kejadian 
meteorologi seperti angin ekstrim, angin puting beliung, petir, temperatur dan kelembaban ekstrim, dan curah hujan 
tinggi yang menyebabkan banjir dapat menyebabkan bahaya yang memengaruhi keselamatan instalasi nuklir. Studi 
karakteristik tapak aspek meteorologi digunakan untuk mendapatkan nilai yang akan digunakan sebagai parameter 
dasar desain reaktor aspek meteorologi di Serpong, untuk keperluan desain dan konstruksi reaktor. Metode studi 
karakteristik tapak ini menggunakan data pemohon izin yang didapat melalui pengukuran di dalam tapak dan di luar 
tapak. Data dan informasi aspek meteorologi yang dipantau dan dikumpulkan terdiri dari dua bagian, meliputi nilai 
ekstrim parameter meteorologi (tekanan, suhu, dan kelembapan udara, curah hujan, arah dan kecepatan angin, serta 
densitas dan frekuensi petir), dan fenomena cuaca ekstrim (angin kencang yang berasal dari puting beliung di darat dan 
di laut, dan gelombang pasang akibat badai dan gelombang pasang akibat angin). Data pemohon tersebut kemudian 
dievaluasi dan dianalisis menggunakan Peraturan Kepala BAPETEN No.6 Tahun 2014 tentang Evaluasi Tapak Instalasi 
Nuklir Aspek Meteorologi dan Hidrologi, standar internasional dari badan pengawas nuklir negara lain, 
peraturan/standar dari badan meteorologi di Indonesia dan dunia, maupun rekomendasi/pendapat pakar. Hasil studi 
karakteristik tapak di Serpong menunjukkan bahwa nilai kecepatan angin dan curah hujan maksimum sebesar 48,2 m/s 
dan 296 mm/hari, kecepatan angin puting beliung berskala Enhanced Fujita kategori 1, serta jumlah sambaran petir 
relatif tinggi. Tapak aman dari bahaya akibat puting beliung, gelombang pasang akibat badai dan akibat angin, dan misil 
akibat puting beliung.  
 
Kata kunci: aspek meteorologi, desain reaktor, evaluasi dan penilaian. 
  
ABSTRACT 

Meteorology’s knowledge has crucial role in regards of nuclear installation safety. Meteorology events such as extreme 
wind, tropical cyclone , lighting, extreme temperature and humidity also high rainfall causing flood can induce danger 
that will affect the nuclear installation’s safety. The study of siting characteristic for meteorology aspect is use to gain 
data to be used as basic parameter reactor’s in the design and construction purposes in Serpong. The method of this 
study used data provided by applicant from onsite and offsite measurement. Meteorology data and information review 
and collected are divided into two section covers meteorological extreme value parameter ( pressure, temperature, air 
humidity, rainfall rate, wind speed, and lighting frequency and density) and extreme weather phenomena  (tropical 
cyclone (storm), waterspouts, tide surge due to storm, and wind wave). Applicants data then were evaluated based on 
Nuclear Energy Regulatory Agency Chairman Regulation Number 6 Year 2014 On Nuclear Installation Site Evaluation 
For Meteorological And Hydrological Aspects, international standard from other countries nuclear regulatory agency, 
regulation/standard from meteorological agency in Indonesia and abroad, also expert recommendation. The study 
result shows that the maximum for wind speed and precipitation are 48,2 m/s and 296 mm/day, tropical cyclone from 
storms is categorized as EF-1 scale, also relatively high Number Flash to Ground, respectively. Site are safe from 
hazards of tropical cyclone, waterspouts, tide surge due to storm, and wind wave, also missile due to tropical cyclone. 
 
Keywords: aspect of meteorology, reactor design, review and assessment  
 

I. PENDAHULUAN 

Ilmu meteorologi memiliki peranan penting 
dalam industri energi nuklir. Peristiwa/fenomena 
kejadian meteorologi seperti angin ekstrim, angin 
puting beliung, petir, temperatur dan kelembaban 
ekstrim, dan curah hujan tinggi yang menyebabkan 
banjir dapat menyebabkan bahaya yang memengaruhi 
keselamatan instalasi nuklir. Fenomena meteorologi 
dan hidrologi secara simultan dapat memengaruhi 
seluruh struktur, sistem, dan komponen (SSK) yang 
penting bagi keselamatan di tapak instalasi nuklir. Hal 

ini dapat mengarah pada resiko kegagalan dengan 
penyebab sama bagi sistem-sistem yang penting untuk 
keselamatan, seperti sistem pemasok daya darurat, 
dengan kemungkinan kehilangan daya listrik di luar 
tapak, sistem pembuangan panas peluruhan, dan sistem 
vital lainnya.  

Fenomena meteorologi dan hidrologi dapat juga 
memengaruhi jaringan komunikasi dan jaringan 
perpindahan di sekitar daerah tapak instalasi nuklir. 
Fenomena ini dapat menghambat tanggap darurat 
karena membuat cara penyelamatan menjadi tidak 
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mungkin dan mengisolasi tapak saat kedaruratan, 
dengan dampak berupa kesulitan komunikasi dan 
pasokan sumber daya[1]. 

Ilmu meteorologi merupakan salah satu aspek 
yang harus dievaluasi dan dianalisis dalam Izin Tapak 
seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir 
dan Pemanfaatan Bahan Nuklir, Peraturan Kepala 
(Perka) BAPETEN No. 5 Tahun 2007 tentang 
Ketentuan keselamatan evaluasi tapak reaktor nuklir, 
dan Perka  BAPETEN No. 6 Tahun 2014.  

Makalah ini berisi evaluasi dan penilaian 
terhadap data dan informasi karakterisasi tapak 
kawasan Serpong, meliputi sumber pengumpulan dan 
pemantauan data meteorologi, evaluasi bahaya 
meteorologi, dan penentuan nilai parameter dasar 
desain. Makalah ini juga akan memberikan 
rekomendasi terhadap data dan informasi yang 
diajukan pemohon.  

Evaluasi dan penilaian aspek meteorologi 
bertujuan agar secara dini bahaya-bahaya yang terdapat 
di sekitar reaktor nuklir dapat diantisipasi oleh desain 
instalasi, selain itu tujuan dilakukan studi karakteristik 
tapak aspek meteorologi ini agar diperoleh nilai yang 
akan digunakan sebagai nilai acuan parameter dasar 
desain reaktor aspek meteorologi di Serpong untuk 
keperluan desain dan konstruksi reaktor nuklir.     

 

II. POKOK BAHASAN 

Meteorologi didefinisikan sebagai ilmu 
pengetahuan yang mempelajari proses fisis atmosfer 
bumi dan gejala cuaca yang terjadi di dalam atmosfer 
terutama pada lapisan bawah yaitu troposfer. 
Sementara klimatologi adalah ilmu yang berguna untuk 
mencari gambaran dan penjelasan sifat iklim, mengapa 
iklim di berbagai tempat bumi berbeda dan bagaimana 
kaitan antara iklim dan aktivitas manusia. Sehingga 
klimatologi dapat juga didefinisikan sebagai ilmu yang 
mempelajari jenis iklim di muka bumi dan faktor 
penyebabnya. Karena klimatologi mencakup juga 
interpretasi dan koleksi data pengamatan maka ilmu ini 
memerlukan teknik statistik. Dengan demikian 
klimatologi disebut juga meteorologi statistik[2]. 

Sesuai dengan Peraturan Kepala BAPETEN 
Nomor 6 Tahun 2014, data dan informasi aspek 
meteorologi yang dipantau dan dikumpulkan terdiri 
dari dua bagian, meliputi: 
a. nilai ekstrim parameter meteorologi yaitu: tekanan 

udara, suhu udara, curah hujan dan kelembapan 
udara, arah dan kecepatan angin, dan densitas dan 
frekuensi petir. 

b. Fenomena cuaca ekstrem, yaitu:  
i. angin kencang yang terdiri dari siklon tropis 

(badai) dan Puting Beliung di badan 
air/waterspouts;  

ii. gelombang yang terdiri dari Gelombang Pasang 
Akibat Badai dan Gelombang Akibat Angin. 

III. METODOLOGI PEMBAHASAN  

Metode pembahasan dilakukan dengan cara 
membandingkan antara kegiatan evaluasi tapak dan 
hasil evaluasi BAPETEN dengan Perka BAPETEN No. 

6 Tahun 2014, dokumen IAEA SSG.18, WMO 8, 
standar internasional, jurnal ilmiah serta 
rekomendasi/pendapat ahli.  

 

IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dapat digambarkan bahwa tahapan evaluasi dan 
penilaian dalam menilai karakteristik tapak aspek 
meteorologi adalah sebagai berikut:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 1. Metode evaluasi dan penilaian data tapak 

aspek meteorologi 
 

A. Pengumpulan data 

a. Data Meteorologi di Tapak (Onsite) 
Data meteorologi di tapak diperoleh melalui 

pemantauan dan pengukuran di tapak menggunakan 
instrumen yang terpasang di stasiun meteorologi di tiga 
level ketinggian (10 m, 30 m, 60 m). Pada dokumen 
kegiatan evaluasi tapak yang disampaikan diperoleh 
informasi bahwa terdapat permasalahan dalam 
ketersediaan dan konsistensi data (data tapak periode 
2009 – 2014 sekitar 50%) sehingga data ini tidak 
digunakan dalam analisis.  

Sesuai dengan persyaratan pengumpulan data di 
dalam tapak yang terdapat dalam Perka BAPETEN No. 
6 Tahun 2014, untuk bisa melakukan analisis kejadian 
ekstrem untuk kebutuhan desain bangunan reaktor, jika 
terdapat data rekaman pengukuran selama dua tahun 
tanpa terputus. Ketersediaan data sebesar 50% tidak 
dapat diterima.  

Oleh karena itu, evaluator BAPETEN 
menggunakan referensi badan pengawas Amerika 
Serikat (USNRC, NUREG 0800 Bab 2.3.1. Regional 
climatology) bahwa untuk kebutuhan desain bangunan, 
data cuaca bisa dianggap cukup stabil jika memiliki 
periode tidak kurang dari 30 tahun. Semakin panjang 
jangka waktu data semakin baik hasil analisis yang 
dihasilkan. Sehingga evaluator BAPETEN 
memutuskan untuk menganalisis dengan menggunakan 
data di luar tapak (data diperoleh pemohon dari stasiun 
milik Badan Meteorologi, klimatologi dan geofisika 
(BMKG) di sekitar tapak yang merekam data hingga 
30 tahun) dengan memilih stasiun meteorologi di luar 
tapak yang memiliki kemiripan dengan data di dalam 
tapak. Penentuan analisis kemiripan data luar tapak 
dengan data di dalam tapak menggunakan analisis 
komparasi dibahas dalam Tabel 1.   

Terhadap ketersediaan data dari stasium 
meteorologi di dalam tapak sebesar 50% tersebut, 
evaluator BAPETEN menyarankan pemohon 
membangun stasiun meteorologi baru di dalam tapak 
dengan standar kelas II BMKG, melakukan perawatan 
dan kalibrasi terhadap peralatan meteorologi secara 

Data Analisis Output 

Parameter dasar 
desain 
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berkala, mengingat pemegang izin wajib melakukan 
pemantauan tapak instalasi nuklir hingga tahap 
dekomisioning [2].  
b. Data di luar tapak (Offsite) 

Data dan informasi meteorologi  dari  luar  tapak 
dikumpulkan  dari  stasiun  meteorologi yang 
dioperasikan BMKG  di  wilayah sekitar  tapak.  
Pengumpulan data dan informasi meteorologi dari  luar  
tapak  tersebut  dilakukan  tanpa terputus  pada  
interval  yang  tepat  sepanjang  periode waktu  yang  
lama. Pemohon menggunakan 3 stasiun yaitu stasiun 
meteorologi Pondok Betung, Curug, dan Cengkareng 
yang memiliki rekaman data  lebh dari 30 tahun. Untuk 
memilih stasiun BMKG di luar tapak yang memiliki 
kemiripan dengan kondisi klimatologis di tapak, 
digunakan analisis komparasi pola curah hujan dan 
analisis statistik. 

 
Gambar 2. Stasiun BMKG di sekitar tapak 

kawasan Serpong  
 
Stasiun meteorologi BMKG Pondok betung, 

Curug, dan Cengkareng berjarak masing-masing 15,6 
km, 14,8 km, dan 26,2 km dari tapak reaktor di 
Serpong.  

 
Tabel 1. Analisis komparasi data luar tapak 

dengan data dalam tapak 

 
 
Dari Tabel 1, pola curah  hujan  Pondok Betung,  

Curug, maupun  Cengkareng  jika  dibandingkan  
dengan  pola  curah  hujan tapak  memiliki  kesamaan  
pola yang mengindikasikan  termasuk dalam pola curah 
hujan monsunal. Lokasi  tapak  memiliki  jumlah  
curah  hujan  tahunan rata-rata  (dihitung  dari  2010-
2014)  sebesar  2519  mm. Apabila dibandingkan 
dengan lokasi tapak, curah hujan tahunan rata-rata 
Pondok Betung adalah 2336 mm, korelasi r = 0.59 

dengan standar deviasi = 76.6. Pola curah hujan 
Pondok Betung mirip dengan pola curah hujan lokasi 
tapak yang hanya berjarak 15.6 km.  Sementara  itu,  
curah hujan  tahunan  rata-rata  Curug  adalah  2416  
mm,  korelasi r =  0.79  dengan  standar deviasi = 65.9. 
Pola curah hujan Curug sangat mirip  dengan  pola 
curah  hujan  lokasi tapak  yang  hanya  berjarak  14.8  
km. Korelasi (r) menunjukkan hubungan antara curah 
hujan bulanan di luar tapak dan di dalam tapak, 
semakin besar (r) mendekati nilai 1 menunjukkan data 
di luar tapak mirip dengan data di dalam tapak.  

Dari kedua stasiun meteorologi tersebut, 
Cengkareng memiliki pola yang tidak terlalu mirip 
dengan lokasi tapak. Jumlah curah hujan tahunan rata-
rata Cengkareng hanya 1749 mm, korelasi r = 0.23 
dengan standar deviasi = 95.4 serta berjarak 26.2 km 
dari tapak. 

Dengan demikian, berdasarkan  analisis  
komparasi  pola  curah  hujan antara  stasiun  
meteorologi  di  luar  tapak  dan  di  dalam  tapak,  
stasiun Pondok  Betung dan  Curug  lebih  representatif  
untuk digunakan sebagai  stasiun  meteorologi referensi 
dalam evaluasi bahaya meteorologi. 

 

B. Evaluasi bahaya 

a. Nilai ekstrim parameter meteorologi 
Evaluasi bahaya meteorologi ekstrem dilakukan 

pada parameter meteorologi meliputi kecepatan angin, 
suhu udara dan curah hujan. Data rekaman selama 30 
tahun yang digunakan adalah data stasiun BMKG 
Pondok Betung dan Curug. Rangkaian data nilai 
maksimum dan minimum dari stasiun tersebut diolah 
dengan menggunakan distribusi statistik yang sesuai 
untuk mendapatkan nilai ekstrem tahunan maksimum 
dan minimum. Hasil analisis  statistik  adalah  prediksi  
dari  nilai maksimum  untuk  jangka  waktu beberapa 
tahun ke depan.  Analisis menggunakan  periode  ulang  
2,  5,  10,  25,  50,  dan  100 tahun  dengan 
mempertimbangkan masa  operasi  reaktor.  

Perhitungan statistik (periode ulang 100 tahun) 
untuk stasiun BMKG Pondok Betung menghasilkan 
nilai kecepatan angin maksimum 48,2 m/s, temperatur 
maksimum-minimum 40,9°C- 25°C, dan curah hujan 
maksimum 296 mm/hari, sementara perhitungan 
statistik periode ulang 100 tahun dari stasiun BMKG 
Curug diperoleh nilai kecepatan angin maksimum 41,1 
m/s temperatur maksimum-minimum 38,7°C- 25°C, 
dan curah hujan maksimum 226 mm/hari.  

Perhitungan statistik periode ulang 100 tahun 
akan digunakan sebagai input nilai dalam desain 
reaktor, oleh karena itu stasiun meteorologi BMKG 
Pondok Betung dipilih karena memiliki rentang nilai 
maksimum dan minimum yang lebih lebar daripada 
stasiun meteorologi Curug. Stasiun meteorologi 
BMKG dipilih sebagai acuan nilai parameter dasar 
desain untuk keperluan desain dan konstruksi reaktor, 
di kawasan Serpong. 

Analisis petir di daerah Serpong telah dilakukan 
studi oleh Prof. Reynaldo Zorro (ITB) di tahun 1999 
[8], yang menyimpulkan bahwa analisis kerapatan  
sambaran  (Ground  Flash  Density – GFD  atau 
Number  Flash  to  Ground – Ng),  yaitu jumlah  
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sambaran  petir  ke  tanah per kilometer  persegi  per  
tahun.  

 
Gambar 3. Kerapatan sambaran petir  

daerah Serpong 
 

Nilai Ng di daerah Serpong menunjukkan nilai 
kerapatan sambaran petir mencapai 15-40  
sambaran/km2/tahun atau 95-182 sambaran/3km2/tahun 
(Gambar 3). Nilai ini mengindikasikan bahaya petir 
yang relatif tinggi. 

 
b. Fenomena meteorologi jarang terjadi 

Evaluasi bahaya fenomena meteorologi jarang 
terjadi dilakukan pada parameter meteorologi meliputi 
analisis puting beliung dan misil, siklon tropis, 
waterspouts, hujan es (hail), gelombang pasang akibat 
badai dan akibat angin. 

 
i. Puting beliung  

Analisis  puting  beliung  dilakukan  dengan  
melakukan  analisis  parameter meteorologi  pada  
beberapa  kejadian  Puting  Beliung  sepanjang  tahun  
2004-2014 yang terjadi di sekitar tapak. 

Hasil studi yang  dihasilkan pemohon 
menyebutkan  bahwa  dari  analisis parameter  
meteorologi  pada  beberapa  kejadian  puting  beliung  
didapatkan kecepatan angin tertinggi hanya mencapai 
7.2 m/s (terekam di stasiun BMKG-Curug) dimana 
angka  ini  jauh  dari  realitas  kecepatan  angin  yang  
terjadi  saat  terjadinya Puting Beliung. Didasarkan 
pada Perka BMKG Tahun 2010 [5], disebutkan bahwa 
kecepatan Puting Beliung dapat mencapai 64,4 
km/jam. Sedangkan kajian angin ekstrem menunjukkan 
bahwa  di  stasiun  Pondok  Betung  kecepatan angin  
bisa  mencapai  48,2  m/s  (174  km/h)  dengan periode 
ulang 100  tahun  ke  depan. Dari fakta-fakta ini, dapat 
disimpulkan bahwa tingkat  bahaya  puting beliung  
adalah  skala  Fujita  EF-0  dan di  bawah  kecepatan  
angin  zona  3  pada USNRC Regulatory Guide, 2007 
[7]. Namun demikian demi pertimbangan keselamatan, 
pemohon menetapkan nilai  dasar  desain  kecepatan  
angin  puting  beliung  sebesar  178  km/jam sebagai 
site  spesific  parameter. Nilai ini didasarkan pada 
skala Fujita yang dinaikkan ke EF-1. Nilai yang lebih 
konservatif ini dapat diterima evaluator BAPETEN 
demi pertimbangan keselamatan.  

 
ii. Misil akibat puting beliung  

Mengacu referensi badan pengawas Amerika 
Serikat [7], disebutkan bahwa kecepatan angin  yang 

lebih besar dari 34  m/s  (75  mil per jam)  dapat  
menyebabkan potensi “misil” dari objek yang dekat 
dengan jalur angin  tornado  dan  dari  puing-puing  
struktur  di dekatnya  yang  rusak.  Lintasan  Tornado  
dengan kecepatan angin sedemikian besar ini dapat 
mengangkat atau melemparkan/melontarkan berbagai  
objek  sehingga membahayakan keselamatan reaktor. 
Sesuai data angin maksimum yang terekam di tapak 
sebesar 7.2 m/s, kecepatan angin maksimum ini sangat 
kecil sehingga kebolehjadian terjadinya misil akibat 
puting beliung sangat rendah. 

 
iii. Siklon tropis 

Siklon  tropis  merupakan  badai  dengan  kekuatan 
yang besar, dengan radius rata- rata  siklon  tropis  
mencapai 150 hingga  200  km.  Siklon  tropis  
terbentuk  di  atas lautan  luas  yang  umumnya  
mempunyai  suhu permukaan  air  laut  hangat lebih  
dari  26,5°C. Hasil  investigasi  pemohon  
menyebutkan  bahwa terdapat  tiga  siklon  yang 
terindikasi melewati wilayah sekitar laut selatan Jawa. 

 

Gambar 4. Tiga siklon yang melintasi selatan Pulau 
Jawa 

Siklon  Kirrily  yang  terjadi  pada  tahun  2009  di  
atas Kepulauan  Aru  mengakibatkan  kejadian  curah  
hujan  lebat  20  mm,  92  mm dan 193 mm pada 27, 28 
dan 29 April 2009. Tapak berada di luar radius 500 km, 
sehingga siklon tropis tidak berdampak pada wilayah 
tapak. 

 
iv. Waterspouts 

Waterspout  adalah  sebuah kolom pusaran seperti 
corong yang menghubungkan air  dengan  awan.  
Waterspout  memiliki  radius pusaran  mencapai  
ratusan  meter,  mirip  dengan fenomena  puting  
beliung,  namun  terjadi  di  atas perairan. Tapak 
reaktor yang diajukan pemohon berada di darat dan 
jauh dari perairan laut sehingga fenomena ini tidak 
dipertimbangkan.   

 
v. Hujan es (hail) 

Hujan  es  adalah  bentuk presipitasi  padat,  yang  
terdiri  dari  bola-bola  es. Salah  satu  proses  
pembentukannya  adalah  melalui kondensasi  uap  air  
lewat  pendinginan  di  atmosfer pada  lapisan  di  atas  
level  beku.  Es  yang  terjadi dengan proses ini 
biasanya berukuran besar antara 5 mm  dan  200  mm  
(diameter). Hingga saat ini kawasan Serpong belum 
pernah dilanda hujan es.  
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vi. Gelombang pasang akibat badai dan akibat angin 
Evaluasi bahaya gelombang dilakukan untuk tapak 

di dekat danau  besar,  laut  dan samudra. Tapak yang 
berada di kawasan Serpong terletak di daratan dan jauh 
dari badan air, seperti laut.  

 
V. KESIMPULAN 

Telah dilakukan studi karakteristik tapak aspek 
meteorologi di Serpong. Hasil studi karakteristik tapak 
di Serpong menunjukkan bahwa nilai maksimum 
kecepatan angin dan curah hujan sebesar 48,2 m/s dan 
296 mm/hari, serta kecepatan angin puting beliung 178 
m/s.  

Tapak reaktor aman dari bahaya misil akibat 
puting beliung, bahaya akibat siklon tropis, dan 
bahaya akibat gelombang pasang akibat badai dan 
akibat angin. Bahaya petir perlu menjadi perhatian 
utama dalam desain dan konstruksi reaktor.  
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