
PEMANFAATAN MODEL OCEAN FORECAST SYSTEM (OFS) DAN DATA 

PREDIKSI PASANG SURUT SAAT TERJADINYA GELOMBANG PASANG DI 

PESISIR SELATAN BALI TANGGAL 26 MEI 2021 

 

Oleh: 

Putu Agus Dedy Permana, S. Tr 

Balai Besar Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Wilayah III Badung 

 

 

PENDAHULUAN 

 Bali terkenal dengan keindahan alamnya khususnya objek wisata pantai 

dimana banyak wisatawan yang berkunjung ke pantai untuk melakukan berbagai 

aktivitas seperti berselancar, berjemur, atau bahkan hanya mengamati keindahaan 

pantai beserta panorama matahari terbit dan terbenam. Demi mendukung aktivitas 

wisata tersebut maka perlu memperhatikan kondisi cuaca dan juga ketinggian 

gelombang di sekitar pantai karena apabila terjadi cuaca serta ketinggian gelombang 

yang tinggi dapat mengganggu aktivitas masyarakat di sekitar pantai, seperti kejadian 

gelombang tinggi yang terjadi di beberapa pantai selatan di Bali pada tanggal 26 Mei 

2021. 

 Berdasarkan laporan dari masyarakat setempat dan media daring telah terjadi 

gelombang pasang di pesisir selatan Bali. Gelombang pasang tersebut terjadi antara 

pukul 09.00 WITA hingga 11.00 WITA. Air laut meluap masuk ke daratan, 

menyebabkan terganggunya aktivitas transportasi laut serta merusak fasilitas milik 

masyarakat setempat. Daerah yang terdampak antara lain Pesisir Karangdadi 

Klungkung, Pantai Lebih Gianyar, Pantai Sanur Denpasar, Pantai Kuta, serta Pura 

Goa Giri Putri Nusa Penida. Oleh karena itu penting untuk lebih memahami kejadian 

gelombang pasang yang telah terjadi di pesisir selatan Bali.  

 Model OFS (Ocean Forecast System) merupakan model cuaca perairan yang 

dikeluarkan oleh BMKG. Model ini dapat di akses pada situs 

http://petamaritim.bmkg.go.id/static/. Dalam model ini dibagi menjadi dua model 

utama, yaitu INA - WAVES dan INA - FLOWS. INA - WAVES berisikan tentang 

informasi seperti tinggi gelombang laut, swell, serta arah dan kecepatan angin 

permukan. Sedangkan untuk INA - FLOWS berisi informasi seperti arus laut, salinitas 

dan suhu. 



 Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data model gelombang Ocean 

Forecast System (OFS). Data model OFS yang digunakan yaitu data model analisis 

untuk wilayah perairan. Dimana produk yang dianalisis untuk model perairan 

Denpasar yaitu Significant Wave Height untuk melihat tinggi gelombang dan Surface 

Wind untuk mengamati angin permukaan. 

 Untuk dapat menganalisis penyebab gelombang pasang dengan lebih 

mendalam dilakukan juga analisis swell dan wind sea untuk melihat pengaruh mana 

yang lebih dominan. Swell (alun) adalah gelombang laut yang telah meninggalkan 

area pembangkitannya atau gelombang laut yang diamati saat angin yang 

membangkitkannya telah tidak ada. Sedangkan wind sea/wind wave adalah 

gelombang yang dibangkitkan oleh hembusan angin pada saat dilakukan 

pengamatan. Untuk mengamai swell dan wind sea digunakan produk Primary Swell 

Height dan Wind Sea Height di area perairan Denpasar. 

 Selain data model OFS, digunakan pula data pasang surut dari Pusat Hidrografi 

dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal). Lokasi yang dipilih datanya yaitu 

wilayah Benoa. Menurut Dronkers (1964) pasang surut laut adalah suatu fenomena 

yang diakibatkan oleh benda-benda astronomi terutama oleh matahari, bumi dan 

bulan sehingga menyebabkan pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara 

berkala oleh kombinasi gaya gravitasi dan gaya tarik menarik benda tersebut. 

 

Gambar 1. Nengah Regig saat menunjukan warung milik kerabatnya yang rusak diterjang ombak 

tinggi di pesisir Karangdadi, Desa Kusamba, Rabu (26/5/2021) (sumber : bali.tribunnews.com) 

 

  



ANALISIS MODEL GELOMBANG OFS 

 Analisis gelombang menggunakan model OFS produk Significant Wave 

Height. Dari model ini menunjukan bahwa pada tanggal 26 Mei 2021 tinggi 

gelombang di pesisir selatan Bali berkisar antara 1.25 – 3.5 meter. Berdasarkan 

kategori gelombang dari BMKG ketinggian tersebut masuk dalam kategori sedang 

hingga tinggi. Angin permukaan dianalisis dengan menggunakan model Surface Wind 

dari model OFS. Dari data ini terlihat bahwa pada tanggal 26 Mei 2021 di pesisir 

selatan Bali angin bertiup dari arah timur - tenggara dengan kecepatan 5 - 15 knot. 

 Untuk analisis yang lebih mendalam maka dilakukan analisis dengan produk 

Primary Swell Height (PSH) dan Wind Sea Height (WSH). Dari data tanggal 26 Mei 

2021 terlihat bahwa ketinggian gelombang dari swell di pesisir Selatan Bali berkisar 

antara 0.75 – 2.5 meter. Lalu dari analisis WSH ketinggian gelombang akibat wind 

sea di pesisir selatan Bali berkisar antara 0 – 0.5 meter. Hal ini berarti bahwa 

pengaruh swell lebih dominan dari pada wind sea saat kejadian yang menunjukan 

bahwa peningkatan ketinggian gelombang yang terjadi tidak dibangkitkan di perairan 

di sekitar Bali, tetapi berasal dari gelombang swell yang menjalar dari perairan yang 

jauh di selatan Bali. 

 

Gambar 2. Analisis gelombang signifikan tanggal 26 Mei 2021 pukul 08.00 WITA 



 

Gambar 3. Analisis arah dan kecepatan angin permukaan tanggal 26 Mei 2021 pukul 08.00 WITA 

 

  

Gambar 4. Analisis Primary Swell Height (Kiri) dan Wind Sea Height (Kanan) tanggal 26 Mei 2021 

Pukul 08.00 WITA 

 

ANALISIS KETINGGIAN PASANG SURUT AIR LAUT 

 Untuk melihat bagaimana pengaruh data pasang surut terhadap kejadian 

gelombang pasang maka digunakan data pasang surut di Benoa yang diperoleh dari 

Pushidrosal. Untuk pasang surut di Benoa memiliki tipe campuran condong ke harian 

tunggal (Mixed Tide, Prevailing Diurnal). Pada pasang surut tipe ini terjadi satu kali 



pasang dan satu kali surut dalam satu hari. 

 Berdasarkan prediksi pasang surut air laut yang dikeluarkan oleh Pushidrosal 

tanggal 26 Mei 2021 terlihat bahwa pasang paling tinggi terjadi antara pukul 10 WITA 

dengan tinggi mencapai 2.6 meter. Jika dibandingkan dengan waktu kejadian pasang 

ternyata ada kesesuaian antara berita media daring yang menyatakan pasang terjadi 

antara 09.00 – 11.00 WITA dengan puncak pasang air laut dari prediksi pasang surut 

yaitu pukul 10.00 WITA. Pasang yang tinggi ini terjadi terkait dengan fenomena 

gerhana bulan total Super Blood Moon yang juga terjadi pada tanggal 26 Mei 2021 

dimana hal ini meningkatkan ketinggian pasang yang terjadi. 

 Menurut BMKG gerhana bulan total terjadi saat posisi Matahari-Bumi-Bulan 

sejajar. Hal ini terjadi saat Bulan berada di umbra Bumi, yang berakibat, saat puncak 

gerhana bulan total terjadi, Bulan akan terlihat berwarna merah (terkenal dengan 

istilah Blood Moon). Karena posisi Bulan saat terjadi gerhana berada di posisi terdekat 

dengan bumi (Perigee), maka Bulan akan terlihat lebih besar dari fase-fase purnama 

biasa, dan sering disebut dengan Super Moon. Gerhana Bulan Total pada 26 Mei 

2021 dikenal juga dengan Super Blood Moon, karena terjadi saat bulan di Perigee 

(Bulan berada di jarak terdekat dengan Bumi). Karena letak matahari, bumi, dan bulan 

yang sejajar menyebabkan terjadinya pasang air laut yang lebih tinggi dari normalnya.  

 

 

Gambar 1. Grafik Prediksi Pasang Surut Benoa dari Pushirdros tanggal 26 Mei 2021 

 

`BMKG telah mengeluarkan peringatan dini untuk sebelum terjadinya 

peningkatan ketinggian gelombang laut yang ada di perairan selatan Bali. Peringatan 

dini tersebut disebar melalui media sosial. (Gambar 8) 
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Gambar 1. Peringatan Dini Gelombang Tinggi Bali – NTB Berlaku 26 Mei 2021 

 

 

RANGKUMAN 

1. Telah terjadi gelombang pasang di pesisir selatan Bali pada tanggal 26 Mei 

2021. Hal ini karena telah terjadi gelombang dengan kategori sedang – tinggi, 

dimana gelombang tinggi ini terjadi karena adanya penjalaran gelombang swell 

yang menjalar dari perairan barat Australia. Selain itu juga didukung dengan 

terjadinya pasang air laut yang terjadi pada siang hari terkait dengan fenomena 

Super Blood Moon. 

2. Diseminasi informasi terkait peringatan dini Gelombang Tinggi telah dikirimkan 

melalui media sosial kepada Stakeholder dan pemangku kepentingan dalam 

kebencanaan daerah pada tanggal 25 Mei 2021. 
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