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        Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, buletin 

Meteorologi Tarakan yang berisi rangkuman informasi 

meteorologi dan klimatologi di wilayah Tarakan selama bu-

lan Agustus 2021, serta prakiraan cuaca dan iklim telah 

selesai. Buletin ini disusun berdasarkan hasil pantauan baik 

terhadap unsur – unsur cuaca lokal wilayah  Tarakan 

maupun faktor – faktor global dan regional yang turut 

mempengaruhi kondisi cuaca dan iklim di Tarakan.       

Unsur – unsur cuaca lokal yang dimaksud meliputi 

informasi tentang curah hujan, suhu udara, kelembaban 

udara, dan cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah Tarakan. 

Sedangkan informasi kondisi atmosfer secara global dan 

regional meliputi analisis perkembangan aktivitas El Nino & 

La Nina, MJO, OLR, streamline dan suhu muka laut. 

        Kritik dan saran pembaca sangat kami harapkan untuk 

lebih meningkatkan kesempurnaan buletin ini. Mudah-

mudahan dengan segala kekurangan yang ada di buletin ini 

dapat bermanfaat untuk menambah wawasan tentang 

kondisi cuaca Kota Tarakan 
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DAFTAR ISI 

ANALISIS DAN PRAKIRAAN KONDISI 

CUACA DAN IKLIM KOTA TARAKAN 

Kondisi cuaca dan iklim di wilayah Tarakan tidak terlepas dari berbagai 

faktor baik skala global, regional  maupun  lokal.  

Keragaman hujan di wilayah Tarakan bergantung pada kondisi 

atmosfernya, yang secara umum dipengaruhi oleh aktivitas dari berbagai 

fenomena seperti El Nino & La Nina, MJO, OLR, dan suhu muka laut di 

perairan sekitar Indonesia, yang masing – masing berperan terhadap 

ketersediaan  uap air dalam pembentukan awan. Sedangkan aktivitas 

gangguan tropis di sekitar wilayah Indonesia dapat mempengaruhi pola 

angin yang dapat memicu penumpukan massa udara di wilayah Tarakan dan 

sekitarnya. Bagaimanapun, dalam merepresentasikan cuaca di wilayah Tara-

kan tidak dapat mengabaikan topografi dan kondisi lokal. 

Gambar 1.  Pemukiman yang mengalami kebanjiran 

(sumber: detikNews) 
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Analisis dan Prakiraan Dinamika Atmosfer  

Skala Global dan Regional 

El Nino Southern Oscillatin (ENSO) merupakan fenomena laut-atmosfer yang terjadi secara berkala dan 

tidak teratur yang melibatkan suhu permukaan laut di Samudera Pasifik timur laut, dan berpengaruh terhadap 

sebagian besar daerah tropis dan subtropis. ENSO juga dapat didefinisikan sebagai anomali pada suhu 

permukaan laut di Samudera Pasifik di pantai barat Ekuador dan Peru yang lebih tinggi daripada rata-rata 

normalnya.  

El Nino Southern Oscillation (ENSO) 
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Monitoring Suhu bawah laut Pasifik di kedalaman 0-200 m pada Mei 2021 menunjukkan anomali suhu 

positif yang melemah dan masih bertahan hingga awal Juli 2021, kemudian pada bulan Juli 2021 menunjukkan 

anomali suhu negative hingga bulan Agustus 2021. 

*) Analisis Suhu Subsurface Samudera Pasifik 

Gambar 2. Peta anomali suhu permukaan laut di Samudera Pasifik Ekuator 

(sumber: bom.gov) 

*) Analisis Anomali Suhu Muka Laut Pasifik 

Secara umum, SST di Samudera Pasifik  bagian timur hingga barat didominasi kondisi netral. Anomali 

suhu muka laut positif mengindikasikan bahwa kondisi lebih hangat daripada normalnya, sedangkan anomali 

suhu negatif mengindikasikan suhu lebih dingin dari normalnya. Anomali SST di wilayah 

Nino3.4 menunjukkan kondisi Netral. 
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Gambar  3. Anomali suhu muka laut 

Gambar 4. Prediksi anomali suhu muka laut 

Gambar 4 menunjukkan predikasi anomali suhu muka laut. Pada gambar tersebut terlihat bahwa di 

wilayah Nino 3.4 diprediksi masih didominasi oleh kondisi netral pada bulan September 2021, kemudian 

didominasi dengan anomali negatif pada Oktober 2021 dan bertahan hingga November 2021. 

*) Prediksi Spasial Anomali Suhu Muka Laut (SST) Pasifik 

*) Prediksi ENSO 

Gambar 5 disamping, menunjukkan 

prediksi ENSO dari beberapa model, antara lain 

NCEP CFSv2, JMA, AUS ACCESS, ECMWF, NASA, 

NMME, JAMSTEC, NTU CODA, CPC CA, dan 

BMKG SSA. Indeks ENSO Agustus 2021 sebesar -

0.45  menunjukkan ENSO dalam  kondisi Netral. 

BMKG memprakirakan fenomena ENSO Netral 

akan berlangsung hingga Desember 2021— Jan-

uari—Februari 2022. Sedangkan sebagian besar 

pusat layanan iklim lainnya mempra-

kirakan kondisi ENSO netral akan berlang-

sung hingga awal tahun 2022, kecuali Model 

NMME, CFS, dan AUS ACCESS yang mempra-

kirakan La Nina akan kembali berlangsung. 

Gambar 5. Grafik model Prediksi ENSO 
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Gambar di samping menunjukkan 

prediksi MJO terkait anomali OLR untuk 15 hari 

ke depan dari rata-rata anomali dengan data 

GFS berdasarkan prakiraan RMM1 dan RMM2. 

Warna-warna biru menunjukkan anomali OLR 

negatif yang berarti ada peningkatan konveksi. 

Sedangkan warna-warna merah menunjukkan 

anomali OLR positif yang berarti adanya 

penekanan/pengurangan konveksi. Prakiraan 

tersebut tidak memasukkan kontribusi langsung 

dari aktivitas iklim lain seperti ENSO, musim 

hujan, dan lain-lain, melainkan hanya MJO. Ber-

dasarkan peta prediksi spasial anomali OLR, 

wilayah lebih basah diprediksi terjadi di wilayah 

Indonesia bagian barat hingga akhir dasarian III 

September 2021.  

Gambar 6. Diagram fase MJO 

*) Prediksi MJO 

Madden Julian Oscillation (MJO) 

Diagram fase yang menunjukkan evolusi pengamatan 

40 hari terakhir bersama dengan perkiraan operasional GFS 15 

hari. Garis biru adalah perkiraan operasional GFS dengan garis 

hijau (Ensemble Mean GFS) ditampilkan untuk perbandingan. 

Garis tebal dan tipis mengacu pada minggu 1 dan minggu ke-2. 

Analisis pada tanggal 1 September 2021 menunjukkan MJO 

mulai aktif pada Fase 3 (Samudera Hindia bagian timur) dan 

diprediksi terus aktif di awal dasarian I September 2021 hingga 

pertengahan dasarian II September 2021. Hal ini mengindi-

kasikan bahwa MJO kurang berpengaruh di wilayah Indonesia. 

*) Analisis MJO 

Outgoing Longwave Radiation (OLR) 

Gambar 8. Analisis OLR dan anomali OLR bulan Agustus 2021  

Gambar 7. Anomali OLR  



INFORMASI  METEOROLOGI 

Buletin Meteorologi Edisi September 2021 

 6 

Berdasarkan gambar analisis SST bulan Agustus 2021, SST di perairan Indonesia berkisar antara 26°

C—30°C. Di wilayah Perairan Kalimantan Utara dan Laut Sulawesi, SST berkisar antara 29.0°C—30°C. Ra-

ta-rata anomali suhu perairan Indonesia umumnya menunjukkan kondisi positif, dengan kisaran anomali 

SST antara 0 s.d +1 °C.  

Suhu Permukaan Laut (SST) Perairan Indonesa 

Gambar 9.  Analisis SST dan anoali SST bulan Agustus 2021 

Berdasarkan gambar analisis OLR bulan Agustus 2021, daerah pembentukan awan (OLR ≤ 220 W/m2) 

terjadi di sebagian besar wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi bagian utara, Maluku Utara dan Papua. 

Tutupan awan di wilayah Indonesia umumnya lebih luas dibandingkan normalnya. 

Angin Lapisan 850 mb (Streamline) 

Gambar 10. Analisis angin 850 mb dan normal angin 850 mb bulan Agustus 2021  

*) Analisis angin lapisan 850 mb 

Aliran massa udara di wilayah Indonesia umumnya didominasi angin timuran. Daerah belokan angin 

terjadi di sekitar garis ekuator. Pola aliran massa udara umumnya relatif sama dengan normalnya. 
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Analisis Curah Hujan 

Gambar 11. Grafik jumlah curah hujan Tarakan bulan Agustus 2021  

Pada bulan Agustus 2021, jumlah curah hujan di wilayah Tarakan sebesar 367.3 mm dengan 26 hari 

hujan. Hujan dengan intensitas tertinggi terjadi pada tanggal 4 dengan jumlah curah hujan sebesar 95.8 

mm. Hal ini mengindikasikan pada bulan Agustus 2021 sifat hujannya di atas normal jika dibandingkan 

dengan kondisi normalnya. 

Analisis Suhu 

Gambar 12. Grafik suhu  Tarakan bulan Agustus 2021 

Pada bulan Agustus 2021, rata-rata suhu harian sebesar 27,6°C.  Suhu maksimum absolut harian 

tertinggi terjadi pada tanggal 6 Agustus 2021 dengan suhu sebesar 34°C, sedangkan suhu minimum  

absolut terendah terjadi pada tanggal 5 Agustus 2021 dengan suhu sebesar 23.4°C. 
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Analisis Kelembaban Udara Relatif 

Gambar 13. Grafik kelembaban relative Tarakan bulan Agustus 2021 

Pada bulan Agustus 2021, rata-rata kelembaban udara relatif harian di wilayah Tarakan sebesar 86%. 

Kelembaban udara relatif harian tertinggi terjadi pada tanggal 14 Agustus 2021 dengan RH sebesar 98%, 

sedangkan kelembaban relatif harian terendah terjadi pada tanggal 21 Agustus 2021 dengan RH sebesar 

50%. 

Berdasarkan Peraturan KBMKG Nomor: Kep 009 Tahun 2010 tentang prosedur standar operasional 

pelaksanaan peringatan dini, pelaporan, dan diseminasi informasi cuaca ekstrem, berikut yang merupakan 

kategori cuaca ekstrem: 

• Angin dengan kecepatan > 25 knots atau 45 m/jam 

• Puting beliung yang meruapak angin yang berputar dengan kecepatan angin > 35 knots atau 65 

km/jam 

• Hujan lebat dengan jumlah curah hujan ≥ 50 mm/hari atau ≥ 20 mm/jam 

• Hujan es dengan diameter butiran es ≥ 5 mm  

• Gelombang laut dengan ketinggian gelombang > 2 m 

• Suhu udara dengan kondisi suhu yang mencapai 3°C lebih tinggi atau lebih rendah dari normalnya. 

Cuaca Ekstrem 

Berdasarkan data pengamatan hujan di Stasiun Meteorologi Juwata Tarakan selama bulan Agustus 

2021, terdapat kejadian hujan dengan jumlah curah hujan ≥ 50 mm/hari yaitu pada tanggal 4 Agustus 2021 

dengan jumlah curah hujan sebesar 95,8 mm  dan tanggal 30 Agustus 2021 sebesar 61,4 mm. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa pada bulan Agustus 2021 terdapat kejadian cuaca ekstrem di wilayah Tarakan. 
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Analisis Curah Hujan dan Sifat Hujan Bulanan 

Umumnya curah hujan pada Agustus 2021 berada di kriteria rendah—menengah (0—300 mm/bulan). 

Curah hujan tinggi-sangat tinggi (>300 mm/bulan) terjadi di sebagian Aceh, sebagian Sumatera Utara, Su-

matera Barat bagian utara, sebagian Kalimantan Barat, sebagian Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara 

bagian utara, sebagian Kalimantan Timur, sebagian Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah bagian utara dan 

tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Sulawesi Tenggara bagian utara, sebagian Papua Barat dan Papua 

bagian tengah.  

Sifat hujan pada Agustus 2021 umumnya Normal – Atas Normal. Sifat hujan Bawah Normal terjadi di 

Aceh bagian selatan, Sumatera Utara bagian utara, Sumatera Barat bagian selatan, Bengkulu bagian se-

latan, Sumatera Selatan bagian barat, Lampung bagian utara, Banten bagian barat, Jawa Barat bagian ti-

mur, Jawa Tengah bagian utara, sebagian Jawa Timur, Bali bagian timur, sekitar Kupang, Kalimantan 

Utara, Sulawesi Tengah bagian tengah, sebagian Maluku, Papua Barat bagian utara, dan sebagian Papua.  

Prakiraan Curah Hujan dan Sifat Hujan  

Prakiraan Curah Hujan  Bulanan 

Prakiraan Curah Hujan di Bulan September - Oktober pada umumnya berada pada kategori rendah – 

menengah. Curah hujan tinggi (>300mm/bulan) diprakirakan terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera 

Barat, Bengkulu, Kalimantan bagian utara, Sulawesi Barat, sebagian Sulawesi Tengah, Maluku Utara, 

Papua Barat dan sebagian besar Papua. Dan Prakiraan Curah Hujan Bulan November pada umumnya 

berada pada kategori menengah – tinggi. Curah hujan rendah (500mm/bulan) diprakirakan terjadi di 

wilayah Papua Barat dan Papua.  

Gambar 14. Analisis curah hujan bulan Agustus 2021 

Gambar 15. Prakiraan  curah hujan bulanan bulan September—Oktober 2021 
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Prakiraan Sifat Hujan  Bulanan 

Pada umumnya, sifat hujan pada bulan September - November 2021 umumnya berada di kategori Nor-

mal – Atas Normal. Bulan September – Oktober, sifat hujan Bawah Normal diprakirakan terjadi di sebagi-

an NTB, sebagian NTT, dan Papua bagian selatan. Lalu pada bulan November sifat hujan Bawah Normal 

diprakirakan terjadi di sebagian Pulau Jawa, sebagian NTB, sebagian NTT dan Papua bagian selatan.  

Gambar 16. Prakiraan  curah hujan bulanan bulan November 2021 

Gambar 17. Prakiraan  sifat hujan bulanan bulan September—Oktober 2021 

Gambar 18. Prakiraan  sifat hujan bulanan bulan November 2021 



LEMBAR KRITIK DAN SARAN 

 Informasi cuaca dan iklim yang dirangkum dalam buletin kami usahakan untuk memenuhi 

kebutuhan berbagai kebutuhan #SobatBMKGTarakan sebagai user/stakeholder baik bidang transportasi, 

publik, pertanian, kesehatan dan sebagainya. Kami sangat mengharapkan masukan dari 

#SobatBMKGTarakan mengenai format informasi yang diinginkan agar informasi yang disampaikan dapat 

memenuhi kebutuhan Sobat di bidangnya masing-masing . Saran, masukan, dan informasi yang diinginkan 

dapat dikomunikasikan via email, Whatsapp, atau pun media sosial instagram kami. Kami menunggu 

feedback dari #SobatBMKGTarakan dan terimakasih atas perhatian Sobat semua.  

Nama  :..................................................................... 

Instansi  :.................................................................... 

Telepon  :.................................................................... 

Akun Instagram :.................................................................... 

Feedback : 

 

 

 Agar informasi yang kami hasilkan semakin tepat dan akurat, serta mudah dipahami, kami 

membutuhkan feedback dari #SobatBMKGTarakan semua. Silahkan tuliskan kritik/saran/komentar Sobat 

di kolom feedback di atas dan dapat disampaikan kepada kami di: 

Kantor Operasional : Stasiun Meteorologi Juwata Tarakan, Bandara Juwata, Jalan Mulawarman,  

      Tarakan Barat, Tarakan, Kalimantan Utara, 77111 

Telp   : 0551 21629 

WA   : 0811 5396 509 

Akun IG  : @bmkgtarakan 

Email   : stamet.tarakan@bmkg.go.id 

 

 Terima kasih atas dukungan #SobatBMKGTarakan. Kami akan selalu berusaha memberikan 

pelayanan terbaik untuk  masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Tarakan. Tetap semangat ya, 

Sobat :) 



MJO 
(Madden  
Jullian 
Oscillation) 

 : Osilasi Madden Jullian merupakan fenomena skala global di kawasan 
tropis, yang berkaitan dengan penambahan gugusan uap air yang 
mensuplai pembentukan awan hujan.  Fenomena ini terkait dengan 
variasi angin, perawanan, curah  hujan, suhu muka laut, dan penguapan 
di permukaan laut pada skala ruang yang luas. MJO diinterpretasi 
berdasarkan  pengukuran OLR (outgoing Longwave Radiation) 
menggunakan satelit.  OLR merupakan radiasi gelombang panjang yang 
dipancarkan bumi ke luar angkasa, yang besar kecilnya dominan 
dipengaruhi oleh tutupan awan karena radiasi gelombang panjang sulit 
untuk menembus partikel awan. Jika OLR bernilai negatif, maka wilayah 
yg dilewatinya cenderung banyak awan hujan, sedangkan jika OLR 
bernilai positif, wilayah yg dilewatinya cenderung sedikit atau kurang 
banyak awan hujan. 

El Nino dan 
La Nina 

 : Fenomena El Nino berarti memanasnya suhu permukaan laut di Pasifik 
timur sehingga secara umum menyebabkan curah hujan di sebagian 
wilayah Indonesia berkurang. Secara umum, fenomena El Nino 
menyebabkan curah hujan di Indonesia menurun bila bersamaan dengan 
menghangatnya suhu permukaan laut di perairan Indonesia. Namun 
demikian, karena luasnya wilayah Indonesia, tidak seluruh wilayah 
Indonesia dipengaruhi oleh fenomena El Nino. Sedangkan La Nina 
merupakan kebalikan dari El Nino. Salah satu indikator fenomena El 
Nino/La Nina yaitu menggunakan SOI (Southern Oscillation Index). 
Dimana pada saat nilai SOI negatif, maka diindikasikan dengan kejadian 
El Nino. Sebaliknya pada saat indeks SOI menunjukkan nilai positif, di-
indikasikan dengan kejadian La nina. Indeks ini tersedia bulanan dan 
nilainya berkisar antara -35 sampai +35. 

Gangguan 
Tropis 

 : Gangguan tropis merupakan fenomena yang terjadi di sekitar wilayah 
tropis, yang dapat mengganggu pola cuaca di sekitarnya dalam skala yang 
cukup luas. Beberapa jenis gangguan tropis diantaranya depresi tropis, 
badai tropis, dan sebagainya.  Wilayah Indonesia tidak akan dilintasi 
badai tropis namun apabila terdapat badai di sekitar wilayah Indonesia 
maka Indonesia hanya akan terkena pengaruh tidak langsung yaitu angin 
kencang, gelombang tinggi dan hujan pada wilayah yang dekat dengan 
lokasi badai tergantung arah gerakan dari badai namun tidak selamanya 
badai membentuk cuaca buruk di Indonesia. 

Kondisi Suhu 
Permukaan 
Laut di 
Wilayah 
Perairan 
Indonesia 
  

: Kondisi suhu permukaan laut di wilayah perairan Indonesia dapat 
digunakan sebagai salah satu indikator banyak / sedikitnya kandungan 
uap air di atmosfer, dan erat kaitannya dengan proses pembentukan awan 
diatas wilayah Indonesia. Jika suhu permukaan  laut dingin berpotensi 
sedikitnya kandungan uap air di atmosfer, sebaliknya panasnya suhu 
permukaan laut berpotensi cukup banyaknya uap air di atmosfer. 
  



Monsun  : Sirkulasi angin di Indonesia ditentukan oleh pola perbedaan tekanan 
udara di Australia dan Asia. Pola tekanan udara ini mengikuti pola 
peredaran matahari dalam setahun yang mengakibatkan sirkulasi angin 
di Indonesia umumnya adalah pola monsun, yaitu sirkulasi angin yang 
mengalami perubahan arah setiap setengah tahun sekali. Pola angin 
baratan terjadi karena adanya tekanan tinggi di Asia yang berkaitan 
dengan berlangsungnya musim hujan di Indonesia. Pola angin timuran / 
tenggara terjadi karena adanya tekanan tinggi di Australia yang berkaitan 
dengan berlangsungnya musim kemarau di Indonesia. 

  

Curah Hujan  : Curah hujan merupakan ketinggian air hujan yang jatuh pada tempat 
yang datar dengan asumsi tidak menguap, tidak mengalir, dan tidak 
meresap. 
Curah hujan 1 mm didefinisikan sebagai air hujan setinggi 1 mm yang 
tertampung pada tempat yang datar seluas 1 m2 degan asumsi tidak ada 
yang menguap, mengalir dan meresap. 

  

Normal 
Hujan 

 : Normal hujan bulanan adalah nilai rata – rata curah hujan masing – 
masing bulan selama periode 30 tahun berturut – turut yang periodenya 
dapat ditentukan secara bebas. 

  

Sifat Hujan  : Sifat hujan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: 
Di Atas Normal (A), jika nilai perbandingannya > 115% 
Normal (N), jika nilai perbandingannya antara 85% - 115% 
Di Bawah Normal (B), jika nilai perbandingannya < 85% 
 
Mengingat bahwa curah hujan rata – rata bulanan di suatu tempat tidak 
selalu sama dengan tempat lainnya, maka yang dimaksud dengan sifat 
hujan dalam buletin ini adalah perbandingan antara jumlah curah hujan 
selama sebulan dengan nilai rata – rata atau normalnya pada bulan 
tersebut di suatu tempat. Dengan demikian daerah yang sifat hujannya di 
Bawah Normal (B) tidak berarti di daerah tersebut kurang hujan, 
demikian halnya daerah yang sifat hujannya di Atas Normal (AN) tidak 
berarti banyak hujan. Hal ini tergantung pada rata – rata bulanannya 
pada tempat yang bersangkutan. 

  
Intensitas 
Curah Hujan 

 : Ringan : Curah hujan 5 – 20 mm/hari atau 1 – 5 mm/jam 
Sedang : Curah hujan 20 – 50 mm/hari atau 5 – 10 mm/jam 
Lebat : Curah hujan 50 – 100 mm/hari atau 10 – 20 mm/jam 
Sangat lebat : Curah hujan >100mm/hari atau >20mm/jam 
  

Cuaca 
Ekstrim 

: Kondisi cuaca yang terjadi di suatu daerah yang melebihi keadaan rata – 
ratanya atau diluar kebiasaan. 




