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Abstract
The process of weather modification to increase rainfall amount can be done
continuously when the weather condition is favorable and can be used to maintain
DAM water level especially during the dry season. By maintaining the DAM water
level with the weather modification technology the environmental balance between
supply and demand will be sustained. To reduce the rainfall intensity in order to
lessen the impact of flood with the weather modification technology by early
precipitation, which eventually lessen the intensity and the accumulated rainfall
amount. The application of the weather modification technology to clear the
atmosphere due to the forest fire and land clearing activities can be used to area
where fires is still ongoing. The use of that technology not only clears the
atmosphere but also allows convection processes to happen because the cloud
development was hindered by thick smoke from fires.
Kata kunci : penyemaian, bahan parameter
I.

PENDAHULUAN

Curah hujan untuk menambah volume
air waduk melalui modifikasi cuaca telah
dilaksanakan di DAS (Daerah Aliran Sungai )
Saguling Jawa Barat, DAS Kedung Ombo,
Sermo di Jawa Tengah dan DAS Riam Kanan
di Kalimantan Selatan dan danau Tuwiti di
Soroako Sulawesi Selatan.
Tujuan dari modifikasi cuaca guna
penambahan curah hujan tersebut adalah
menjaga keseimbangan lingkungan antara
kebutuhan dan penyediaan.
Pada akhir-akhir ini kegiatan modifikasi
cuaca selain untuk penambahan curah hujan
telah turut dalam mengurangi intensitas curah
hujan tujuannnya untuk mengurangi terjadinya
banjir dan penjernihan atmosfer dari kabut
yang disebabkan kebakaran hutan.
Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC)
dalam mengurangi intensitas curah hujan
untuk mengatasi banjir seperti di DKI telah
dilaksanakan tahun 2000 dan 2001 dan
penjernihan asap yang disebabkan kebakaran
hutan dan lahan seperti di daerah Kalimantan
dan Sumatera pada tahun 1997.
Pemakaian
bahan
semai
untuk
menambah curah hujan ataupun mengurangi
intensitas curah hujan pada prinsipnya sama

yaitu dengan memakai garam dapur (NaCl),
CaCl2 (Calcium Clorida) dan Urea (1).
Penambahan
curah
hujan
mempercepat turunnya hujan di mana awan
yang ada di daerah target diusahakan
keseluruhannya dapat jatuh jadi hujan,
berbeda dengan mengurangi intensitas curah
hujan.
Pengurangan
curah hujan
atau
mempercepat curah hujan di mana awan
hujan yang ada sebelum menjadi besar sudah
diberikan perlakuan agar hujan jatuh lebih dini
dan jatuh tidak keseluruhan, dengan demikian
hujan yang jatuh tidak terlalu banyak.
Terjadinya
pergeseran
musim
menyebabkan terjadinya kemarau yang
menyebabkan kekeringan di beberapa daerah
sehingga
terjadi
penurunan
produksi
pertanian, di mana tanaman
padi telah
mengalami puso seperti yang terjadi pada
tahun 2003 (2).
Penambahan curah hujan sangat
diperlukan sebagi cadangan air pada musim
kemarau, penambahan curah hujan bervariasi
dan sangat ditentukan oleh kondisi cuaca
selama pelaksanaan.
Kebanyakan kegiatan tersebut bersifat
insidentil, yaitu untuk mengurangi dampak
negatif, seperti menurunnya volume air waduk
sebagai akibat oleh kurangnya hujan alam.
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Jika TMC diterapkan sebagai bagian integral
pengelolaan air maka akan diperoleh hasil
yang maksimal.
Pelaksanaan
modifikasi
cuaca
dilakukan diatas waduk/danau pada awal atau
akhir musim penghujan di mana awan
potensial masih dapat dijumpai. Penambahan
air dengan tujuan untuk menambah volume
air di waduk atau di danau sangat bermanfaat
karena air yang tertampung dapat digunakan
pada saat diperlukan dan dapat diatur sesuai
kebutuhan.
2.

PENGAMATAN PARAMETER CUACA

Untuk
menunjang
pelaksanaan
modifikasi cuaca diperlukan pengamatan
parameter
cuaca
seperti,
temperatur,
kelembaban (RH), arah dan kecepatan angin,
tekanan udara, jenis tutupan awan dan tinggi
dasar awan.
Melalui radar cuaca diperoleh intensitas
hujan, posisi awan, ketinggian dasar awan,
puncak awan, pergerakkan dan distributir
awan secara horizontal dan vertikal. Data
pendukung lainnya didapat dari internet setiap
3 jam yang meliputi jenis dan tutupan awan,
daerah tekanan tinggi dan rendah, siklon, anti
siklon daerah perawanan maksimum dan
pergerakkan dasar dan puncak awan.
Data dari hasil pengamatan dan
pengukuran akan dianalisis dan hasilnya
akan
menentukan
suatu
keputusan
penyemaian. Dari hasil yang diperoleh akan
dibuat suatu keputusan apabila dari hasil
tersebut kondisi cuaca mendukung akan
dilaksanakan persiapan penyemaian seperti,
waktu penyemaian, lokasi, ketinggian daerah
penyemaian dan jumlah bahan atau jenis
awan yang akan disemai serta Flight Scientist
yang bertugas.

Untuk mendapatkan tambahan air dari
kegiatan modifikasi cuaca perlu diketahui
bahwa tidak semua awan dapat disemai untuk
dapat menjadi hujan. Beberapa kriteria untuk
pemilihan awan yang dapat disemai sehingga
mendapat penambahan curah hujan antara
lain, ketebalan awan, tinggi dasar awan,
bentuk awan, seperti bunga kol. Tersedianya
awan hujan tidak selalu ada dan awan yang
tersedia dengan waktu yang berbeda juga
tidak sama.
Perlakuan yang diberikan pada awan
hujan dengan cara memberikan bahan semai
yang bersifat higroskopis seperti NaCl, CaCl2
dan Urea akan dapat membantu proses
mempercepat turunnya hujan di satu lokasi.
Awan hujan yang ada jika tidak diberikan
perlakuan mungkin saja tidak terjadi hujan
atau hujan turun diluar daerah target operasi.
Tujuan menambah bahan semai ke
dalam awan potensial
adalah untuk
memperluas bagian awan menjadi hujan,
menambah durasi hujan sehingga makin
panjang, meningkatkan efisiensi proses
tumbukan dan penggabungan butir-butir air,
menambah volume air di dalam awan melalui
massa awan dan menambah frekuensi hujan
semakin panjang.
Membawa bahan semai ke dasar awan
melalui updraft atau di top awan memerlukan
pesawat terbang yang mampu membawa
bahan semai 800 kg sampai 1000 kg dengan
jam terbang lebih kurang 2 jam. Pesawat
yang dipakai adalah Cassa 210-CN.
Banyaknya penerbangan tergantung
dari banyaknya awan yang tersedia.
Penyemaian awan dipimpin oleh Flight
Scientist yang berpengalaman. Penyemaian
dilakukan pada awan potensial dengan bahan
semai yang telah ditentukan dan di lokasi
yang tepat serta waktu yang tepat dan cepat.
3.2.

3.

TEKNOLOGI MODIFIKASI CUACA

3.1.

Penyemaian

Usaha manusia untuk mempercepat
turunnya hujan atau menambah curah hujan
dengan melakukan Teknologi Modifikasi
Cuaca dilaksanakan pada awal atau akhir
musim penghujan di mana awan masih
banyak dijumpai. Pemikiran bahwa Teknologi
Modifikasi Cuaca dapat dilaksanakan pada
puncak musim kemarau di mana hujan tidak
ada keadaan seperti ini modifikasi cuaca tidak
mungkin dapat terlaksana.
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Pengamatan Terhadap Lingkungan

Dengan pemakaian bahan semai
seperti tersebut di atas, pemantauan
lingkungan, dan kualitas air selalu dilakukan.
Sebagai upaya pelaksanaan pelestarian
lingkungan setiap kegitan penyemaian awan
selalu disertakan kegiatan pemantauan aspek
linkungan, yang meliputi kualitas air yang
mencakup fisik dan kimia dan pengamatan
kondisi lingkungan secara umum.
Kegiatan
pengamatan
lingkungan
dibagi 3 periode yaitu kegiatan sebelum
modifikasi cuaca pada saat kegiatan dan
pada akhir kegiatan.
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Pada saat sebelum kegiatan dilakukan
pengamatan untuk mendapatkan keadaan
lingkungan secara kuantitatif dengan analisis
air dan tanah maupun secara kualitatif
dengan pengamatan secara visual terhadap
tanaman yang ada.
Pada
saat
kegiatan
diadakan
pengamatan keadaan kondisi lingkungan
untuk mengetahui perubahan yang mungkin
terjadi akibat penyemaian yang dilakukan..
Setelah satu atau dua bulan kegiatan
pengamatan
kembali
dilakukan
untuk
mengetahui kondisi lingkungan apakah ada
perubahan yang terjadi.
Dari hasil pemeriksaan laboratorium
terhadap dari contoh air selanjutnya dikaji
untuk melihat apakah telah terjadi perubahan
dalam periode waktu penyemaian. Parameter
kualitas air yang diamati seperti pada Tabel 1.
Tabel 1. Parameter Kualitas Air yang Diamati
No.

Parameter

Satuan

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fisika
Daya Hantar Listrik (DHL) Kimia
pH
Natrium (Na)
Nitrat ( NO3 – N )
Nitrit ( NO3 – N )
Klorida (CI)
Amonium ( NH4 + )
Kalsium ( Ca )
Sulfat (SO 4)

Umhos/cm
-mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1
mg/1

Hasil analisis menunjukkan bahwa
kualitas air selama kegiatan penyemaian
awan belum ada yang melampaui baku mutu
air (PP No. 20/1990) (4).
4.

DAMPAK PERANAN TEKNOLOGI
MODIFIKASI CUACA

4.1.

Menambah Curah Hujan

Seperti yang telah dilaksanakan
dibeberapa daerah aliran sungai untuk
menambah curah hujan melalui TMC sudah
merupakan
pekerjaan
yang
rutin
dilaksanakan. Penambahan air waduk/danau
yang dilaksanakan hampir setiap tahun di
daerah DAS Saguling. Dengan tetap
terjaganya volume air waduk melalui TMC
maka keseimbangan lingkungan antara
kebutuhan dan penyediaan air dapat
dipelihara.
Sebagai negara kepulauan yang
terletak dikhatulistiwa di antara dua benua
dan dua samudra, Indonesia memiliki sumber
uap air yang menjadi awan pembawa hujan.

Penambahan curah hujan pada awal
atau akhir musim hujan masih memungkinkan
untuk dapat menambah curah hujan pada
daerah tertentu. Penambahan curah hujan
dengan TMC diperlukan penampungan air
hujan seperti waduk atau reservoar dimana
kelebihan air dapat didistribusikan pada
musim kemarau.
Pada musim kemarau jumlah air yang
dibutuhkan lebih banyak terutama untuk air
irigasi.
4.2.

Mengurangi Intensitas Curah Hujan

Intensitas curah hujan yang besar dan
lama dapat menyebabkan terjadinya banjir di
mana hal ini akan menyebabkan gangguan
dan kerugian terhadap kehidupan manusia.
Banjir merupakan luapan air akibat ketidak
mampuan daya tampung seperti sungai,
saluran dan kondisi tanah yang tidak dapat
menyerap air.
Jika penyemaian awan dilakukan pada
awan-awan hujan akan terjadi peningkatan
curah hujan. Hujan yang jatuh ditujukan pada
daerah yang mempunyai penampung air,
seperti waduk dan dapat dimanfaatkan sesuai
kebutuhan.
Proses pengurangan curah hujan
berbeda dengan penambahan curah hujan.
UPT Hujan Buatan telah mencoba melalui
TMC untuk pengurangan curah hujan dengan
melaksanakan penyemaian pada awan yang
baru mulai tumbuh jadi pemberian bahan
dipercepat sebelum awan tumbuh menjadi
awan hujan.
Penyemaian
awan
hujan
untuk
menghindari curah hujan yang besar dapat
disemai awan-awan, misalnya di atas laut
sehingga awan dapat lebih dulu jatuh menjadi
hujan sebelum sampai kedarat, atau
menjatuhkan hujan jauh dari daerah rawan
banjir (5).
Kerugian ekonomi dan kegagalan
produksi yang tinggi selalu terjadi pada tahun
kejadian iklim ekstrim di mana semakin
seringnya terjadi kekurangan atau kelebihan
air hujan yang menyebabkan kekeringan dan
banjir yang mengakibatkan perubahan
lingkungan (3).
4.3.

Penjernihan Atmosfer

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan
yang melanda Kalimantan (Kaltim, Kalsel,
Kalteng) dan Sumatera (Sumatera Barat,
Riau, Jambi, Sulawesi Selatan) yaitu pada
bulan September-Nopember 1997 mencapai
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kerugian lebih dari Rp 394 milyar termasuk
kerugian yang dialami oleh perusahaan
penerbangan dan kehutanan.
Kebakaran hutan yang cenderung
berkolerasi dengan intensitas EL-Nino telah
menimbulkan dampak ekologis, kesehatan
dan sosial ekonomi.
Telah
dilakukan
penanggulangan
masalah
meliputi
pencegahan
dan
pemadaman kebakaran hutan melalui instansi
teknis terkait dan dukungan masyarakat,
seperti negara-negara Singapura, Canada,
Jepang, Australia dan Amerika telah turut
membantu kebakaran hutan dan lahan secara
teknis.
TMC telah turut membantu dengan
melakukan pemberian bahan semai pada
asap yang ditimbulkan kebakaran tersebut
dengan tujuan dapat menjernihkan asap
sehingga radiasi matahari dapat masuk
mencapai tanah. Karena asap yang
ditimbulkan terlalu tebal maka pertumbuhan
awan terhalang sehingga peranan TMC tidak
dapat diterapkan pada daerah di mana
tengah berlangsungnya kebakaran. (1)

5.

°

Penerapan TMC bagi daerah yang
memiliki waduk atau reservoar sangat
bermanfaat karena pemakaian air dapat
diatur, terutama pada musim kemarau

4.4

°

Penambahan air dari TMC merupakan
penambahan curah hujan yang sangat
bermanfaat pada akhir atau awal musim
penghujan

°

Dengan mempertahankan volume air
waduk dengan menggunakan TMC maka
keseimbangan
lingkungan
antara
kebutuhan dan penyediaan air dapat
terjaga.

°

Pemantauan aspek lingkungan yang
meliputi kualitas air dan pengamatan
kondisi lingkungan dilakukan sebelum
pelaksanaan, pada saat, dan akhir
pelaksanaan modifikasi cuaca

°

Kerusakan yang diakibatkan banjir dapat
di kurangi dengan menurunkan hujan
lebih awal atau menjatuhkan hujan di
daerah yang tidak rawan banjir dengan
TMC.
Penerapan TMC pada kebakaran hutan
dan lahan tidak dapat diterapkan pada
daerah di mana tengah berlangsungnya
kebakaran hutan yang besar.

Dampak Lingkungan

Setiap kegiatan akan menimbulkan
dampak terhadap lingkungan, pengertian
dampak disini dapat berarti dampak positif
maupun dampak negatif. Dampak positif dari
modifikasi cuaca telah banyak diketahui dari
hasil-hasil yang telah dicapai.
Efek negatif dari kegiatan teknologi
modifikasi cuaca belum pernah dijumpai
sejauh mana dampak yang negatif terhadap
lingkungan.
Kemungkinan
adanya
perubahan
lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan
TMC perlu pengamatan diadakan secara
terus-menerus dalam waktu yang relatif
panjang.Dalam waktu yang relatif pendek
belum dapat diambil kesimpulan yang pasti
adanya perubahan lingkungan.
Kebutuhan air untuk tanaman berbedabeda tidak semua tanaman memerlukan air
secara terus-menerus misalnya pada saat
menjelang panen diperlukan hujan sedikit
atau tidak sama sekali, seperti pada tanaman
tembakau, tanaman padi jika hujan turun
menjelang panen dapat menurunkan produksi
tanaman.
Untuk mengatasi dampak negatif
modifikasi cuaca dapat diarahkan dengan
tidak melaksanakan penyemaian awan diatas
perkebunan/pertanian yang tidak memerlukan
hujan.
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MANFAAT TEKNOLOGI MODIFIKASI
CUACA

Teknologi Modifikasi Cuaca yang
dilakukan di DAS Citarum adalah untuk
menambah volume air waduk di mana air
tersebut dipakai untuk berbagai keperluan,
seperti untuk irigasi, air minum dan
pembangkit listrik. Pemakaian air tersebut
dipakai untuk sepanjang tahun, pada musim
kemarau air yang masuk menjadi sangat
sedikit hal ini dapat diimbangi dengan
tambahan air yang dilaksanakan secara terusmenerus selama kondisi cuaca masih
mendukung bagi pelaksanaan modifikasi
cuaca, sehingga dapat menjaga volume air
waduk
yang
mana
pemakaian
dan
pengeluaran dapat seimbang.
6.

°

°

KESIMPULAN

Penerapan TMC menimbulkan dampak
terhadap lingkungan baik dampak posistif
maupun negatif. Dampak posistif hasil
modifikasi cuaca telah banyak diketahui
dari hasil-hasil yang telah dicapai.
Dampak negatif perlu diadakan penelitian
secara terus menerus.
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