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Sapa Editor
SAMBUT HMKGN KE-71

Menyambut Hari Jadi BMKG Ke-71

Awal bulan Juli kita disambut dengan suhu udara yang 
begitu dingin, namun bulan Juli merupakan bulan yang 
spesial bagi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 
(BMKG) karena merayakan hari jadi BMKG Nasional ke-71 
yang tepat jatuh pada tanggal 23 Juli 2018. Tema perayaan 
dari hari BMKG ke-71 yaitu “Membangun jiwa KORSA dan 
semangat Kemerdekaan untuk mensuksekan lompatan 
layanan informasi MKG 4.0 menuju Indonesia selamat 
dan sejahtera’’. BMKG pada tahun 2018 mencanangkan 
program BMKG 4.0 yang mengusung pemanfaatan big data, 
artificial intelligent dan internet of things sebagai salah 
satu dukungan BMKG untuk program pemerintah menuju 
Indonesia 4.0. Era digital dimana informasi berputar 
secara cepat menuntut BMKG untuk bisa meningkatkan 
pemberian informasi pada publik yang sesuai dengan 
semboyan BMKG ‘Cepat, Tepat, Akurat, Luas dan Mudah 
dipahami’. 
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Suhu, Kelembaban, dan Tekanan Udara
Juni 2018

JUNI, KEMARAU YANG 
GERAH

Sangkar Meteorologi di taman alat

Oleh: I KADEK MAS SATRIYABAWA 

@pandephw
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Pada bulan juni yang lalu sejak malam hingga pagi dini hari suhu di 
wilayah bali khususnya Denpasar terasa lebih gerah. Padahal seharusnya 
ketika memasuki musim kemarau suhu udara akan terasa lebih dingin 
karena tidak ada awan. Namun kondisi sebaliknya malah terjadi dimana 

pertumbuhan awan cukup banyak dan juga menyebabkan hujan pada bulan juni 
yang lalu.

Secara ilmiah kondisi ini telah dijelaskan 
oleh BMKG melalui prakirawan BMKG wilayah 
III denpasar yang kemudian dimuat dalam 
media massa. Meskipun telah memasuki musim 
kemarau, wilayah Bali masih berpotensi diguyur 
hujan. Berdasarkan pengamatan dari beberapa 
stasiun BMKG,  hujan bahkan terjadi di hampir 
seluruh wilayah Bali. Intensitas hujan tergolong 
ringan hingga sedang. Penyebab terjadinya 
hujan lebih dikarenakan oleh faktor lokal. 
Berdasarkan data, sepanjang sebulan terakhir 
pemanasan di wilayah Bali cukup intensif. Curah 
hujan pun sangat sedikit. Pemanasan yang 
cukup intensif itu menyebabkan terkumpulnya 
uap air. Jadi, energi yang terkumpul selama 
hampir sebulan ini terakumulasi, sehingga 
membentuk awan-awan hujan

Lalu apakah benar banyaknya awan 

Suhu udara harian Juni 2018 
di Stasiun Meteorologi Ngurah Rai Denpasar

ini berdampak pada gerahnya suhu yang 
dirasakan?, mari ikuti ulasan fakta yang tercatat 
selama bulan juni berikut ini sesuai dengan 
data dari Stasiun Meteorologi Ngurah Rai.

Dari data normal Stasiun Meteorologi Ngurah 
Rai dapat diperoleh data normal suhu minimum 
adalah 24,0°C. Selama bulan juni terlihat hampir 
keseluruhan data suhu minimum menunjukkan 
angka yang lebih tinggi dari data normalnya. 
Hal ini memberikan arti bahwa pada saat 
malam sampai dini hari selama bulan juni suhu 
udara memang lebih hangat dari normalnya 
dengan rata-rata suhu minimum yang terjadi 
pada bulan juni 2018 adalah sebesar 25,4°C. 
Dari rata-rata suhu minimum selama bulan 
juni 2018 dan rata-rata suhu minimum normal 
terdapat selisih sebesar 1,4°C. Meskipun rata-
rata suhu minimum ini lebih tinggi namun masih 
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Tekanan udara harian bulan Juni 2018 
di Stasiun Meteorologi Ngurah Rai

termasuk dalam kategori normal. Peningkatan 
suhu pada malam hari akibat adanya awan yang 
menghalangi panas dari permukaan bumi untuk 
hilang ke angkasa, sebaliknya awan memantulkan 
kembali panas ke permukaan bumi, sehingga 
menjaga suhu tetap hangat.

Bagaimana dengan suhu maksimumnya? Data 
normal suhu maksimum untuk bulan Juli adalah 
30,0°C, sedangkan pada bulan juni 2018, sebagian 
besar data suhu maksimum yang tercatat berada 
di dibawah data normal dengan rata-rata 29,6°C. 
Hal ini menjelaskan selama siang hari pada bulan 
juni suhu udara cenderung lebih dingin dari 
normalnya. Dengan selisih normal dan rata-rata 
suhu maksimum sebesar 0,4°C mengindikasikan 
pada siang hari mengalami penurunan suhu 
walaupun tidak begitu besar dan masih termasuk 
kategori normal juga. Penurunan suhu yang 
terjadi akibat adanya awan yang menghalangi 
masuknya cahaya matahari yang masuk ke 
permukaan bumi pada siang hari. 

Terkahir, jika dilihat dari suhu rata-rata selama 
bulan juni dibandingkan dengan suhu rata-rata 

normal memang terlihat terdapat peningkatan 
juga dimana suhu rata-rata normal sebesar 
26,7 °C  dan suhu rata-rata bulan juni sebesar 
27,1°C. Sehingga berdasarkan ketiga data suhu 
yang tercatat di Stasiun Meteorologi Kelas I 
Ngurah Rai memperlihatkan bahwa memang 
benar terjadi peningkatan suhu yang dirasakan 
sebagai panas dan gerah oleh masyarakat pada 
bulan juni 2018 akibat banyaknya pertumbuhan 
awan. Peningkatan suhu ini terjadi terutama 
pada malam hari.

Untuk parameter kelembaban udara (RH) 
terlihat bahwa rata-rata RH pada bulan juni 
2018 adalah 79%, lebih rendah dari data normal 
RH Stasiun Meteorologi Ngurah Rai Denpasar 
yaitu 80%. Untuk parameter tekanan udara 
tidak ditemukan perbedaan yang signifikan. 
Tekanan udara yang tercatat selama bulan juni 
2018 berkisar antara 1009,7 mb – 1012,9 mb, 
dengan nilai rata-rata 1011,5 mb. Data normal 
untuk parameter tekanan udara adalah 1010,6 
mb. Terdapat selisih sekitar 1,1 mb antara data 
normal bulan juni dengan rata-rata tekanan 
udara juni 2018.
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Pengamatan pilot balon dengan menggunakan theodolite

KEMARAU BULAN 
JUNI YANG MASIH 
DIDOMINASI ANGIN 
TIMURAN

Oleh:
APRITARUM FADIANIKA |  I PUTU SUMIANA

Dinamika Angin
Angin Juni 2018

@pandephw
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Pada bulan Juni 2018, kondisi arah dan kecepatan angin yang terjadi di area Bandar 
Udara Ngurah Rai Denpasar didominasi oleh anin Timuran, dikarenakan masih kuatnya 
Monsoon Australi. Wilayah Bali masih berada pada musim kemarau, karena angin timuran 
ini mempunyai sifat membawa sedikit uap air (masa udaranya kering)

Peta arah dan kecepatan angin dominan selama bulan 
Juni 2018

P e t a  t e r s e b u t 
menunjukkan bahwa 
arah angin dominan 
berasal dari arah Timur 
dan diikuti dominasi arah 
terbanyak setelahnya 
adalah arah Tenggara. 
Pada grafik Wind Class 
Frequency Distribution di 
bawah ini, menunjukkan 
bahwa kecepatan angin 
yang paling dominan 
terjadi pada 7,00-11,08 
knots dengan persentase 
mencapai 62,6%. Setelah 
itu kecepatan angin 
terbanyak adalah angin 
dalam range 4,08-7,00 knots dengan persentase 16,9%. Sedangkan kecepatan angin maksimal terjadi 
antara kisaran 11,08-17,11 knots dengan persentase mencapai 5,6%. Dalam hal ini, kecepatan angin 
meningkat dibandingkan dengan bulan lalu.

Grafik Wind Class Frequency Distribution bulan Juni 2018
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Selain memetakan arah dan kecepatan angin 
dominan yang terjadi selama bulan Juni 2018, 
dari data observasi juga dapat dilihat data 
headwind, tailwind, dan crosswind. Headwind 
adalah angin yang datang dari arah yang 
berlawanan dengan arah datang pesawat, 
tailwind adalah angin yang datang searah 
dengan arah datangnya pesawat, sedangkan 

Crosswind bulan Juni 2018

crosswind adalah angin yang datang dari arah 
samping pesawat. Setiap nilai angin yang 
tercatat, memiliki nilai headwind, tailwind, dan 
crosswind tersendiri untuk kemudian diolah 
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dan ditampilkan dalam bentuk diagram dan 
kecepaannya ditampilkan dalam bentuk grafik.

Crosswind yang terjadi selama bulan Juni 
dapat dilihat di pie chart crosswind. Crosswind 
yang paling banyak terjadi adalah crosswind 
dari arah kanan dengan persentase mencapai 
52%, sedangkan crosswind yang datang dari 

arah kiri mencapai persentase 27%. Crosswind 
netral mencapai persentae 22%.

Kecepatan crosswind netral yang dominan 
terjadi berada pada kisaran 2-4 knots dengan 
jumlah 511 kejadian. Baik kecepatan untuk 
crosswind kanan dan crosswind kiri yang paling 
banyak terjadi berada pada kisaran 5-7 knots.

Selain terjadi crosswind, fenomena lainnya 
yang dapat dapat dilihat melalui pie chart adalah 
tailwind dan headwind. Kejadian yang dominan 
terjadi adalah headwind dengan persentase 
mencapai 72%, sedangkan tailwind persentasnya 
22%. Kejadian netral hanya mencapai  6%. 
Kecepatan headwind dominan berada pada 
kisaran 10-12 knots dengan jumlah 346 kejadian, 
sedangkan untuk kecepatan tailwind dominan 
terjadi pada kisaran 0-2 knots dengan jumlah 
127 kejadian. Kondisi headwin  adalah kondisi 
yang paling menguntungkan dalam proses take 
off dan landing yang terbantu dengan adanya 
hal tersebut.

Headwind & Tailwind bulan Juni 2018
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Analisis Kejadian Cuaca Bermakna 
Juni 2018
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Oleh:
Bonggo Pribadi

ANALISA CUACA 
BERMAKNA:

SELA SELA HUJAN DI 
MUSIM KEMARAU

@pandephw

Angkutan transportasi udara berlatar belakang awan cumulus
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Bulan Juni umumnya di Wilayah Indonesia sudah memasuki musim 
kemarau. Tak terkecuali di Wilayah Bali, berdasarkan data normal 
Stasiun Meteorologi Ngurah Rai Bulan Juni sudah memasuki musim 
kemarau. Untuk Bulan Juni 2018 apakah sudah memasuki musim 

kamarau atau belum mari kita analisa kedaan cuacannya berdasarkan data-
data yang ada. Analisa meliputi Keadaan Global, Regional, dan Lokal.

Karena memang bulan Juni 2018 sudah 
diprediksi memasuki musim kemarau, 
profil keadaan cuaca signikan di Stasiun 
Meteorologi Ngurah Rai tidak terlalu sering 
terjadi. Tercatat 7 hari hujan dengan total 
jumlah curah hujan 15.6 mm, 2 hari Guntur, 
dan 1 kali terjadi keadaan visibility dibawah 
1 km. Terlihat dari data rekaman cuaca 

Juni 2018 hujan banyak terjadi di dasarian 
II sebanyak 15.1 mm. disini menimbulkan 
pertanyaan ada apakah gerangan di dasarian 
II juni 2018?. Untuk mengetahui gangguan 
gangguan apa yang terjadi kita akan fokus 
pada analisa pada dasaraian II yaitu tepatnya 
pada tanggal 19 Juni 2018.

Profil Keadaan Cuaca Signifikan Juni 2018
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WAKTU
JUMLAH

CURAH HUJAN (mm) HARI HUJAN HARI GUNTUR

DASARIAN I 0 0 0

DASARIAN II 15.1 4 1

DASARIAN III 0.5 3 1

JUMLAH 15.6 7 2

 Rekama Data Cuaca Perdasarian Juni 2018
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Dari analisa suhu muka laut bulan Juni 2018 
tercatatat masih cukup hangat 26°C sampai 
29°C yang masih memungkinkan terjadinya 
perumbuhan awan hujan, dan untuk 
anomali suhu muka lautnya pada dasarian 
II di Perairan sekitar Bali bernilai Netral yang 
berarti idak memberikan pengaruh yang 
besar terhadap penambahan uap air dalam 

pembentukan awan dan hujan.
Ditinjau dari gangguan MJO dan gelombang 

Kelvin, lintasannya tidak aktif di wilayah 
Indonesia, dan dapat dikatakan bahwa MJO 
dan gelombang Kelvin tidak berperan pada 
penembahan awan dan hujan. Sebaliknya 
untuk Gelombang Rosby masih aktif di 
wilayah Indonesia.

SST Juni 2018 dan Anomali SST Dasarian II Juni 2018

Kondisi MJO, Gelombang Rosby, dan Gelomban Kelvin 
pada Dasarian II Juni 2018

Dari analisa pola tekanan rata-rata harian 
bulan Juni 2018 di wilayah sekitar Bali 
tekanannya berkisar antara 1012.5 hPa hingga 
1015.0 hPa, serta pola tekanan harian pada 

tanggal 19 Juni 2018 menunjukkan adanya 
Low di Utara yang memungkinkan terjadinya 
belokan angin di wilayah Bali.
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Pola Tekanan Rata-Rata Juni 2018 dan Pola Tekanan 
Harian 19 Juni 2018

Dari analisa pola angin gradien dasarian 
II dominan arah angin dari Timur dan tidak 
tampak adanya gangguan yang meyebabkan 
tingginya potensi pembentukan awan dan 
huna di wilayah Bali. Untukk pola angin 

gradien harian tanggal 19 Juni 2018 jam 
00.00 UTC menunjukkan adanya daerah 
konvergensi di Barat Laut Bali sekitar Pulau 
Madura.

Angin Gradien Dasarian II dan Pola Angin 19 Juni 2018
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Penakar hujan di taman alat observasi meteorologi

 Dari pantauan RH (Relative Humidity) 
lapisan Permukaan hingga lapisan 500 
mb masih tegolong rendah yang artinya 
tidak menunjang tersedianya uap air untuk 
pembentukan awan dan hujan.

Analisa Diagram Skew-T pada tanggal 20 

menunjukkan nilai energi yang lumayan besar 
untuk pembentukan awan dan hujan. Hal ini 
terlihat dari nilai CAPE yang mencapai 841.0, 
nilai KI 34.0, Nilai LI -4.0, dan nilai SWEAT 
185.0 .

Diagram Skew-T dan Citra Satelit 19 Juni 2018

Dari analisa Citra Satelit tanggal 19 Juni 
2018 tidak dapat menunjukkan dengan baik 

tutupan awan CB atau awan hujan lain di 
sekitar Wilayah Bandara Ngurah rai

Prakiraan Curah Hujan dan Sifat Hujan Juli 2018

Berdasarkan peta prakiraan curah hujan 
dan sifat hujan, maka dapat dilihat bahwa 
pada bulan Juli secara keseluruhan wilayah 
bali hujannya rendah. Dan untuk sifat hujan di 

bulan Juli 2018 secara umum dibawah normal 
hingga normal. Untuk wilayah bandara 
Ngurah Rai dan sekitarnya sifat hujannya 
normal.
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MENYAMBUT HMKGN 
KE-71 DI TAHUN 2018

FOKUS:
HUT BMKG di Tahun 2018
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MENYAMBUT HMKGN 
KE-71 DI TAHUN 2018

Oleh:
Putu Eka Tulistiawan
Rahma Fauzia Yushar

@gdedonald

Pegawai Stasiun Meteorologi Kelas I Ngurah Rai Denpasar
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Pada tanggal 21 Juli 2018, BMKG merayakan hari jadinya yang ke-71. 
Usia yang dapat dibilang sudah termakan waktu namun tetap setia 
memberikan pelayanan jasa untuk kepentingan masyarakat Indonesia 
dan dunia. Pelayanan BMKG sendiri setiap tahun terus ditingkatkan 

dan dikembangkan sesuai dengan visi BMKG agar menjadi cepat, handal dan 
akurat dalam memberikan pelayanan informasi Meteorologi, Klimatologi dan 
Geofisika (MKG).

Stasiun - stasiun pengamatan tersebar 
di seluruh wilayah Indonesia dari Pulau 
Sabang sampai Merauke, dan dari Miangas 
sampai Rote. Tersebarnya lokasi stasiun 
pengamatan tersebut menunjukkan BMKG 

Campbell–Stokes Alat Pengukur Durasi Penyinaran Matahari

senantiasa berupaya memberikan pelayanan 
maksimal dengan merapatkan jaringan 
pengamatan agar mendapatkan data yang 
seakurat mungkin sebagai bahan informasi 
MKG untuk masyarakat Indonesia. Informasi 
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TC Bruce eyes
Foto: phys.org

MKG ini nantinya dapat digunakan untuk 
berbagai hal, seperti pembangunan fasilitas 
umum, kelancaran transportasi, dan lebih 
membantu petani dalam mengenali iklim dan 
musim untuk membantu kelancaran kegiatan 
pertanian.

Setiap tahunnya BMKG meningkatkan 

kualitasnya dalam 
bidang MKG dengan 
m e n a m b a h k a n 
p e r a l a t a n  - 
peralatan canggih 
di setiap daerah 
seperti AWOS, AWS, 
Radar, LIDAR, Wind 
Profiler dan lain-
lain. Tahun 2018 
i n i  m e r u p a k a n 
tahun masa transisi 
d i m a n a  B M K G 
m e n g g u n a k a n 
p e r a l a t a n 
otomatisasi dan 
k o n v e n s i o n a l 
secara bersamaan 
d i  s e b a g i a n 
b e s a r  s t a s i u n 
pengamatan. Hal 
ini bertujuan untuk 
m e w u j u d k a n 
o t o m a t i s a s i 
p e n g a m a t a n 
yang diharapkan 
dapat mengurangi 
kesalahan paralaks 
yang disebabkan 
k a r e n a  h u m a n 
error. Pelayanan 
s a r a n a  d a n 
p r a s a r a n a  i n i 
bertujuan agar ke 
depannya BMKG 
dapat memberikan 
informasi  yang 
cepat, tepat, dan 
akurat sehingga 
d a pat  m e n j a d i 
BMKG World Class.

SESUATU YANG BARU

 Pada perayaan kali ini sedikit 
berbeda dari tahun sebelumnya karena ada 
surat edaran dari kantor pusat untuk acara 
pembukaan dilakukanya upacara HUT BMKG 
menggunakan pakaian bawahan jeans dan 

Salah satu peralatan yang terpasang 
di taman alat BMKG NGurah Rai
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atasan baju putih dengan sepatu olahraga, 
dengan arahan tersebut maka pada  hari 
jumat tanggal 13 Juli 2018 bertempat di 
kantor Balai Besar Meteorologi Klimatologi 
dan Geofisika Wil. III – Denpasar dilaksanakan 
upacara pembukaan yang dipinpin langsung 
oleh kepala Balai, Bapak Drs. Mohamad Taufik 
Gunawan, Dipl.SEIS yang didampingi oleh 
seluruh kepala KUPT BMKG di provinsi bali 
acara pembuka diawali dengan pelepasan 
balon dan dilanjutkan dengan beberapa 
kegiatan perlombaan yang dipertandingkan.

Pada acara kali ini mengangkat tema 
“Membangun Jiwa KORSA dan Semangat 
Kemerdekaan untuk mensukseskan lompatan 
layanan informasi MKG 4.0 menuju Indonesia 
selamat dan sejahtera” semua kegiatan ini 
tadak hanya dilaksanakan di Jakarta ataupun 
di Bali saja namun di Seluruh UPT BMKG di 
seluruh Indonesia turut merayakan hal yang 
serupa serta dihadiri oleh seluruh karyawan 
maupun karyawati yang tidak sedang jaga. 
Kegiatan ini diadakan untuk meningkatkan 
jalinan silahturahmi antar pegawai 
dilingkukan BMKG baik antar bidan maupun 
antar UPT serta meningkatkan kekompakan 
antar pegawai sehingga diadakanlah 
beberapa perlombaan yang bertujuan tidak 
semata – mata untuk mencari pemenang saja.

Pada kesempatan kali ini di wilayah 
provinsi bali seluruh karyawan dan karyawati 
beserta seluruh keluarganya diundang untuk 
turut serta merayakan hari ulang tahun BMKG 
yang ke-71 dengan acara family gethring yang 
akan dilaksanakan pada hari minggu tanggal 
29 Juli 2018 yang bertempat di bali Utara yaitu 
kebun raya Bedugul yang tentu saja beberapa 
kegiatan unik sudah dipersiapkan oleh panitia 
kegiatan untuk memeriahkan kegiatan ini, 
tujuan utamanya tidak lain yaitu untuk saling 
mengenal maupun saling memererat tali 
persaudaraan antar keluarga besar BMKG.

STASIUN METEOROLOGI NGURAH RAI DAN 
PERAYAAN HUT BMKG 2018

Stasiun Meteorologi Ngurah Rai juga turut 

merayakan HUT BMKG 2018 dengan cara ikut 
serta menyediakan informasi meteorologi 
penerbangan yang handal, cepat, tepat, 
dan terpercaya. Sesuai dengan visinya, 
Stasiun Meteorologi Ngurah Rai melakukan 
tindakan-tindakan peningkatan kualitas 
dan kuantitas pengamatan, pengelolaan 
data, dan pelayanan informasi meteorologi 
penerbangan. Informasi ini nantinya akan 
disebarkan kepada para pemangku jabatan 
yang berwenang menangani urusan navigasi 
udara di area Bandara Ngurah Rai.

Penakar hujan di BMKG Ngurah Rai

Akhir-akhir ini, masyarakat Bali sedang 
dihebohkan dengan tingginya aktivitas 
Gunung Agung. Stasiun Meteorologi 
Ngurah Rai ikut aktif menyediakan data-
data informasi meteorologi yang berkaitan 
dengan penerbangan seperti data METAR, 
TAFOR, citra satelit, dan model sebaran abu 
vulkanik. Informasi ini digunakan oleh para 
pihak terkait untuk mengambil keputusan 
yang berkaitan dengan kegiatan take-off dan 
landing di Bandara Ngurah Rai Denpasar.
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Sebuah artikel tentang atmosfer yang 
dibuat beberapa waktu lalu menyebutkan 
bagaimana dua ilmuan atmosfer dari 
Universitas Chicago memberikan penjelas 
untuk pola cuaca misterius dan mematikan 
saat dimana jetsream atau arus udara global 
yang mengelilingi bumi berada pada suatu 
wilayah. Sama seperti jalan raya, jetsream 
memiliki kapasitas dan ketika itu melampaui, 
penyumbatan bentuk yang sangat mirip 
dengan kemacetan lalu lintas.

Gelombang panas Eropa 2003 yang 
mematikan, kemarau tahun 2014 di California 
dan Superstorm Sandy pada tahun 2012 
yang mengejutkan para forecaster. Semua 
ini disebabkan oleh fenomena cuaca yang 
dikenal sebagai “pemblokiran,” di mana 
belokan jetsream, menghentikan sistem 
cuaca dari bergerak ke arah timur. Para 
ilmuwan telah mengetahuinya selama 
beberapa dekade, hampir sepanjang yang 
mereka ketahui tentang jetstream - pertama 
kali ditemukan oleh meteorologi perintis 
University of Chicago, Carl-Gustaf Rossby.

“Pemblokiran ini sangat sulit untuk 
diramalkan, sebagian besar karena tidak ada 
teori yang menarik tentang kapan terbentuk 
dan mengapa,” kata rekan penulis Noboru 
Nakamura, seorang profesor di Departemen 
Ilmu Geofisika.

Nakamura dan mahasiswa pascasarjana 
Clare S.Y. Huang sedang mempelajari 
jetsream, mencoba menentukan pengukuran 
yang jelas untuk memblokir agar dapat 
menganalisa lebih baik fenomena tersebut. 
Salah satu penemuan baru mereka adalah 

istilah yang mengukur liku-liku jetsream. 
Melihat matematika, Nakamura menyadari 
bahwa persamaan itu hampir identik dengan 
satu dekade yang dirancang lalu oleh para 
insinyur transportasi yang mencoba untuk 
menggambarkan kemacetan lalu lintas.

“Ternyata arus jet memiliki kapasitas untuk 
‘lalu lintas cuaca,’ sama seperti jalan raya 
memiliki kapasitas lalu lintas, dan ketika itu 
terlampaui, dapat menyebabkan kemacetan,” 
kata Huang. Sama seperti lalu lintas mobil, 
gerakan melambat ketika beberapa jalan raya 
bertemu dan kecepatan jetsream berkurang 
karena topografi seperti gunung atau pantai. 
Hasilnya adalah teori sederhana yang tidak 
hanya mereproduksi pemblokiran, tetapi juga 
memprediksi, kata Nakamura.

Hasil awal mereka menunjukkan bahwa 
sementara perubahan iklim mungkin 
meningkatkan pemblokiran dengan 
menjalankan aliran jet lebih dekat ke 
kapasitasnya, akan ada perbedaan regional: 
misalnya, Samudra Pasifik mungkin benar-
benar melihat penurunan pemblokiran 
selama beberapa dekade.

“Sangat sulit untuk meramalkan apa pun 
sampai Anda mengerti mengapa itu terjadi, 
jadi model mekanistik ini akan sangat 
membantu,” kata Nakamura.

Dan modelnya, tidak seperti kebanyakan 
ilmu iklim modern, secara komputasional 
sederhana: “Persamaan ini menangkap esensi 
dengan sistem yang jauh lebih rumit,” kata 
Huang.

disadur dari: https://phys.org/news/2018-05-theory-traffic-jet-
stream-abnormal.html

LANGIT TERKADANG MEMILIKI BATASNYA
oleh: Pande Putu Hadi Wiguna & Kadek Setiya Wati

ARTIKEL:
Jetsream dan Cuaca Ekstrem
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