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OLEH : TIM MEWS ( METEOROLOGY EARLY WARNING SYSTEM ) 

 

 Hujan yang disertai angin kencang di wilayah selatan Bali, seperti Kuta, Nusa Dua, 

Jimbaran, Denpasar Selatan, Sanur dan sekitarnya dilaporkan terjadi menyebabkan 

kerusakan di beberapa lokasi. Data BPBD Kota Denpasar menyebutkan setidaknya terdapat 

33 kejadian pohon tumbang yang dilaporankan oleh masyarakat sekitar. Kejadian hujan 

disertai angin kencang pada tanggal 03 Februari 2021 menyebabkan berbagai kerugian, 

antara lain pohon tumbang menutup akses jalan dan menimpa mobil serta bangunan warga. 

Angin kencang juga merusak beberapa fasilitas di Bandara Ngurah Rai, merusak atap 

sebuah mall dan bangunan sebuah hotel yang berada di dekat pantai Kuta. 

 Data analisis cuaca menunjukan secara umum angin dominan bertiup dari Barat  – 

Barat Laut. Peta streamline lapisan 925 mb (700 meter) menunjukkan kecepatan angin 

berkisar antara 10 – 34 knot. Terdapat daerah pertemuan angin intertropis (ITCZ) di 

perairan selatan Jawa  - NTT  (termasuk Bali) yang mendukung pertumbuhan awan 

konvektif penyebab hujan dan angin kencang di wilayah Bali. Peta isobar (garis yang 

menghubungkan daerah dengan tekanan udara yang sama) menunjukkan adanya pusat 

tekanan rendah di wilayah Australia barat dan utara yang mendukung penarikan massa 

udara ke wilayah tersebut dan peningkatan kecepatan angin di sepanjang daerah pertemuan 

angin yang terbentuk di sepanjang perairan selatan Jawa – NTT. 

 Pemodelan cuaca tanggal 03 Februari 2021 menunjukkan bahwa nilai kelembaban 

udara (Relative Humidity ) dengan nilai > 70 % dari lapisan permukaan hingga lapisan 200 

mb (12.000 meter). Hal ini menunjukan bahwa masa udara basah terdapat pada lapisan 

permukaan hingga lapisan ketinggian 12.000  meter. Sehingga mendukung terbentuknya 

awan konvektif (awan penghasil hujan) di wilayah Bali. 

 Citra satelit Himawari IR (enhance) di atas wilayah Bali bagian selatan menunjukkan 

suhu puncak awan mencapai -100 oC. Citra satelit Himawari cloud classification 

menunjukkan liputan awan didominasi oleh jenis awan Cumulonimbus (Cb) sejak pukul 

19.00 – 23.00 WITA. Dari citra radar cuaca produk PPI menunjukkan bahwa di wilayah Bali 

terjadi hujan dengan intensitas ringan-lebat (echo reflektivitas maksimum 46 dBz di wilayah 

Ungasan). Awan konvektif sudah mulai terbentuk sejak pukul 17.00 WITA dan bergerak 

menuju Selat Badung. Awan konvektif kembali terbentuk pukul 20.10 WITA di perairan 



selatan Banyuwangi, kemudian bergerak dan berkembang di Selat Bali bagian selatan 

hingga menyentuh daratan selatan Bali pada pukul 21.30 WITA dan masih terus bergerak 

ke wilayah Selat Badung hingga pukul 22.10 WITA. 

 Berdasarkan Technical Guidance dari BMKG Pusat tgl. 3 Februari 2021 Pukul 12.22 

UTC menyebutkan adanya propagasi Gelombang Rossby Ekuator, Gelombang Kelvin dan 

Low Frequency di sekitar wilayah Bali. Kombinasi ketiganya di wilayah dan periode yang 

sama mampu meningkatkan aktivitas konvektif di wilayah tersebut. 

Dapat disimpulkan bahwa angin kencang di wilayah Bali bagian selatan pada malam 

hari berasal dari awan Cumulonimbus yang mendominasi wilayah Bali. Pusat tekanan rendah 

di barat dan utara Australia serta daerah pertemuan angin di perairan selatan Bali mendukung 

pertumbuhan awan Cumulonimbus penyebab angin kencang. Propagasi gelombang ekuator di 

wilayah Bali juga meningkatkan aktivitas konvektif. Peringatan dini cuaca ekstrim telah 

disebarluaskan sebelum kejadian untuk wilayah-wilayah terdampak.  

 

 
Citra Satelit Himawari pada tanggal 03 Februari 2021 pukul 20.30 WITA 

 

 
Citra Radar Cuaca pada tanggal 03 Februari 2021 pukul 21.30 WITA 

 

Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui : 

Telepon  : (0361) 751122 

Website  : balai3.denpasar.bmkg.go.id 

Email : bbmkg3@bmkg.go.id 

Instagram  : bmkgbali 
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