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Pendahuluan 

 BMKG telah mengumumkan adanya fenomena La Nina yang termonitor terjadi 

pada tahun 2020/2021. La Nina sendiri adalah fenomena anomali negatif suhu 

permukaan laut di Samudera Pasifik Khatulistiwa bagian tengah dan timur yang 

berdampak pada meningkatnya aliran masa udara ke arah barat Samudera Pasifik 

hingga Indonesia. Catatan historis menunjukkan bahwa La Nina dapat menyebabkan 

terjadinya peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan di Indonesia hingga 

40% di atas normalnya. Namun demikian dampak La Nina tidak seragam di seluruh 

Indonesia [1]. Menurut Aldrian dan Susanto [2], fenomena ini memiliki pengaruh kuat 

terutama pada wilayah dengan pola hujan monsoon. Salah satu wilayah yang 

dipengaruhi fenomena La Nina adalah Provinsi Bali. Berdasarkan penelitian Yuda, 

dkk. [3] diketahui bahwa fenomena El Nino/La Nina yang diwakilkan oleh anomali suhu 

permukaan laut di samudera Pasifik bagian tengah dan timur (Oceanic Nino Index) 

memiliki hubungan korelasi yang kuat pada curah hujan di Provinsi Bali terutama pada 

periode September-November. Sedangkan pengaruhnya pada puncak musim hujan 

(Desember – Januari – Februari) terindikasi bervariasi secara spasial pada kisaran 

kategori lemah hingga kuat. 

    

Gambar 1a. Rumah warga di Banjar Bajera Sari terendam banjir, Sabtu (10/10/2020). 

b. Banjir di lahan pertanian di Banjar Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan 

Kintamani [4,5]. 

Pada tahun La Nina 2020/2021 beberapa wilayah di Provinsi Bali tercatat 

mengalami hujan ekstrim yang mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Contoh 

kasusnya adalah banjir yang terjadi di Selemadeg Tabanan (10/10/2020) yang 

merendam rumah warga dan jalan utama (gambar 1a) [4]. Kemudian banjir bandang 

di Pulukan, Jembrana (15/1/2021) yang berdampak pada kerusakan lahan pertanian 



dan hanyutnya sebuah rumah warga [6]. Selanjutnya banjir yang menggenangi 

puluhan hektar lahan pertanian di Banjar Ulun Danu, Desa Songan A, Kecamatan 

Kintamani, Bangli rusak diterjang banjir tanggal 2 Februari, 4 Februari, 6 Februari 

2021 (gambar 1b) [5]. Pada hari yang sama yaitu 6 Februari 2021, Longsor terjadi di 

Desa Sekumpul, Kecamatan Sawan Buleleng [7]. Kejadian – kejadian bencana 

tersebut menjadi bukti bahwa musim hujan tahun 2020/2021 nampaknya lebih ekstrim 

dari biasanya. Untuk meyakinkan hipotesis tersebut maka dalam tulisan ini akan 

dilakukan analisis data yang bersumber dari data hujan BMKG di Provinsi Bali. 

Kemudian untuk langkah antisipasi kedepan maka prakiraan curah hujan 3 bulanan 

juga akan disajikan dalam naskah ini.  

 

Analisis Puncak Musim Hujan 2020/2021 

Analisis puncak musim hujan dilakukan menggunakan data hujan yang 

dikumpulkan dari 61 pos pengamatan hujan utama di Provinsi Bali. Periode data yang 

diolah secara statistik adalah 30 tahun dengan rentang 1991-2020. Selanjutnya data 

dalam periode tersebut disebut dengan “Normal Curah Hujan”. Untuk mendapatkan 

normal curah hujan bulanan Provinsi Bali maka data dari seluruh pos hujan tersebut 

dirata-ratakan setiap bulannya. Selanjutnya “Batas Atas Normal” adalah nilai 115% 

dari data normal dan “Batas Bawah Normal” adalah 85% dari nilai normal. Kedua 

batas normal curah hujan tersebut dijadikan dasar pembanding terhadap curah hujan 

2020/2021. Hasil perbandingan kedua data tersebut dapat dilihat pada gambar 2 

dibawah ini. 

 

Gambar 2 Perbandingan Rata – rata curah hujan bulan Agustus 2020 – Februari 

2021 dengan normal curah hujan di Provinsi Bali 

 Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui bahwa rata – rata curah hujan pada 

periode musim hujan 2020/2021 berada pada nilai normal hingga atas normal. Kondisi 

atas normal terjadi pada bulan September 2020, Oktober 2020, Januari 2021, dan 

Februari 2021. Jika kemudian kita sandingkan sifat curah hujan dengan dampak yang 

ditimbulkan berupa banjir dan tanah longsor maka hipotesa awal menjadi terpenuhi. 
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Fenomena banjir dan tanah longsor yang dominan terjadi di Provinsi Bali pada bulan 

Oktober 2020, Januari 2021, dan Februari 2021 disebabkan oleh salah satu faktor 

berupa curah hujan dengan kategori atas normal.  

 Puncak curah hujan di Provinsi Bali untuk periode 2020/2021 terjadi pada bulan 

Februari 2021. Curah hujan rata – rata bulan Februari yang tertakar di 61 lokasi pos 

pengamatan hujan mencapai 511 mm/bulan. Rata – rata curah hujan bulan Februari 

2021 lebih tinggi dari pada bulan Januari yaitu 497 mm/bulan (Gambar 2).  Normalnya 

puncak curah hujan di Provinsi Bali terjadi pada bulan Januari dengan rentang 

pergeseran antara periode Desember-Februari. Hal ini berkaitan dengan aktifnya 

angin monsoon asia (angina baratan) pada periode tersebut. 

 

Prospek Curah Hujan Tiga Bulan Kedepan 

Untuk mengetahui prospek iklim kedepan maka prakiraan curah hujan 3 bulan 

kedepan disediakan oleh BMKG Stasiun Klimatologi Jembrana [8]. Prakiraan ini dibuat 

berdasarkan pemodelan statistik dan dinamis dengan mempertimbangkan kondisi 

suhu permukaan laut wilayah Indonesia. Berikut ini adalah peta prakiraan curah hujan 

bulan Maret, April, Mei, Juni tahun 2021 untuk wilayah Provinsi Bali (gambar 3). 

 

    

Gambar 3 Prakiraan Curah Hujan Bulan Maret, April, Mei, dan Juni tahun 2021 

Berdasarkan peta yang ditunjukan oleh gambar 3 maka kondisi prakiraan curah 

hujan pada bulan Maret 2021 berada pada kisaran 200-500 mm/bulan yang berarti 

masuk dalam kategori curah hujan menengah hingga tinggi. Wilayah yang 

diprakirakan perlu mewaspadai curah hujan tinggi adalah daerah berwarna hijau pada 
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peta yaitu sebagian besar Tabanan bagian utara, Buleleng bagian selatan dan timur, 

Bangli, Gianyar bagian utara, Badung bagian utara, dan Karangasem bagian barat. 

Selanjutnya untuk bulan April 2021, Curah hujan diprakirakan berada pada kisaran 

50-400 mm/bulan atau kategori rendah hingga tinggi. Daerah yang berpotensi masih 

mengalami hujan tinggi pada bulan April 2021 yaitu sebagian kecil Buleleng, Tabanan, 

Badung, Gianyar, Bangli dan Karangasem (gambar 3). Pada bulan April 2021 perlu 

diperhatikan juga wilayah yang sudah mengalami penurunan curah hujan (warna 

coklat pada peta) yang mengindikasikan masa peralihan menuju musim kemarau. 

Wilayah – wilayah tersebut adalah Buleleng bagian barat, Nusa Penida, dan pesisir 

Bali bagian selatan. Selanjutnya pada bulan Mei 2021, kondisi curah hujan 

diprakirakan masih mirip dengan kondisi curah hujan bulan April 2021 yaitu pada 

kisaran 50-300 mm/bulan. Angka – angka tersebut menandakan kedatangan musim 

kemarau terutama pada wilayah yang berwarna cokelat pada peta di Gambar 3. 

Selanjutnya pada bulan Juni 2021, diprakirakan sebagaian besar wilayah Bali sudah 

memasuki musim kemarau yang ditandai oleh warna cokelat gelap. Kisaran prakiraan 

curah hujan pada bulan Juni 2021 adalah 0-150 mm/bulan yang masuk pada kategori 

curah hujan rendah. Sehingga perlu dilakukan langkah antisipasi terkait kondisi 

cadangan air untuk keperluan irigasi dan kebutuhan lainnya terutama pada daerah 

rawan kekeringan. 

 

Ringkasan 

Kondisi La Nina berlangsung pada periode musim hujan tahun 2020/2021 yang 

diprediksi dapat meningkatkan curah hujan di provinsi Bali. Selama periode tersebut, 

terjadi beberapa kejadian bencana seperti banjir dan tanah longsor mengakibatkan 

kerusakan pada lahan pertanian dan pemukiman warga di beberapa kabupaten di 

Provinsi Bali. Hasil analisis data curah hujan BMKG menunjukan bahwa pada bulan 

Oktober 2020, Januari 2021, dan Februari 2021 tertakar curah hujan dengan kategori 

atas normal. Puncak curah hujan periode musim hujan 2020/2021 telah terjadi pada 

bulan Februari 2021. Meskipun puncak curah hujan telah terjadi, namun kewaspadaan 

terhadap potensi curah hujan tinggi masih harus dijaga terutama pada bulan Maret 

2021. Kemudian berturut-turut, curah hujan diprediksi akan mulai berkurang dari bulan 

April, Mei, dan Juni 2021 sehingga diperlukan strategi persiapan antisipasi datangnya 

musim kemarau. 
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