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ABSTRAK 

 

Cuaca ekstrim merupakan bencana yang sering terjadi di Indonesia sejak 30 tahun 

terakhir. Cuaca ekstrim merupakan suatu kondisi cuaca atau iklim yang terjadi pada 

waktu dan tempat tertentu yang tidak biasa dan juga sangat jarang terjadi, khususnya 

fenomena cuaca atau iklim yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, 

menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbukan korban jiwa 

manusia. Dikarena kejadian cuaca ekstrim terjadi berulang hampir setiap tahunnya 

di Indonesia, oleh karena itu perlu dilakukannya pemodelan spasial bahaya cuaca 

ekstrim yaitu dengan menvisualisasikan dalam bentuk peta digital tingkatan 

kawasan rawan bahaya yang diakibatkan cuaca ekstrim di Indonesia dengan 

menggunakan data data curah hujan (CHIRPS Daily : Climate Hazards Group 

InfraRed Precipitation with Station Data), data tutupan lahan (Copernicus Global 

Land Cover), data kemiringan lereng (SRTM Digital Elevation 30m) yang akan olah 

dengan memanfaatkan Google Earth Engine. Metode yang digunakan yaitu metode 

skoring yang mengacu pada perdomana umum pengkajian risiko bencana dari Perka 

BNPB Nomor 2 Tahun 2012 yang kemudian ditentukan kelas bahaya cuaca ekstrim 

menjadi 3 kelas, yaitu kelas ringan, sedang dan tinggi. Hasil klasifikasi bahaya cuaca 

ekstrim sedang sebesar 76675 Km² sedangkan bahaya cuaca ekstrim tinggi sebesar 

19225 Km². Daerah dengan tingkat cuaca ekstrem sedang yaitu Papua sebesar 6850 
Km² sedangkan tingkat cuaca ektrem berat berdapa di provinsi Papua dengan luas 

1775 Km². Berdasarkan uji validasi dengan cross check berita tentang kejadian 

cuaca ekstrim di Indonesia beberapa tahun terakhir terdapat 17 pronvinsi yang 

paling sering terdampak cuaca ekstrim. 
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ABSTRACT 

 

 

Extreme weather is a disaster that has frequently occurred in Indonesia since the 

last 30 years. Extreme weather is a weather or climatic condition that occurs at 

a certain time and place which is unusual and also very rare, particularly weather 

or climate phenomena that have the potential to cause disasters, destroy social 

life, or cause human casualties. Because extreme weather events recur almost 

every year in Indonesia, it is therefore necessary to do spatial modeling of 

extreme weather hazards, namely by visualizing in the form of a digital map the 

levels of hazard-prone areas caused by extreme weather in Indonesia using 

rainfall data (CHIRPS Daily: Climate Hazards Group InfraRed Precipitation 

with Station Data), land cover data (Copernicus Global Land Cover), slope data 

(SRTM Digital Elevation 30m) which will be processed using Google Earth 

Engine. The method used is the scoring method which refers to the general 

regulations for disaster risk assessment from Perka BNPB Number 2 of 2012 

which then determines the extreme weather hazard class into 3 classes, namely 

light, medium and high classes. The classification results for moderate extreme 

weather hazards are 76675 km² while high extreme weather hazards are 19225 

km². The area with moderate extreme weather is Papua at 6850 km² while the 

extreme severe weather level is in Papua province with an area of 1775 km². 

Based on the validation test by cross checking news about extreme weather 

events in Indonesia in the last few years, there are 17 provinces that are most 

frequently affected by extreme weather. 
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1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan wilayah yang rentan terhadap terjadinya bencana salah 

satunya cuaca ekstrim. Cuaca ekstrem merupakan suatu kondisi cuaca atau iklim 

yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu yang tidak biasa dan juga sangat jarang 

terjadi, khususnya fenomena cuaca atau iklim yang mempunyai potensi 

menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang 

menimbukan korban jiwa manusia [1]. Indonesia terletak di antara dua benua dan 

dua samudera yang memiliki sistem cuaca dan iklim dengan pergiliran yang teratur 

antara musim hujan dan musim kemarau, jika terjadi penyimpangan iklim, maka 

terjadi aktivitas cuaca ekstrem. Saat ini, penyimpangan cuaca dan iklim telah 

mengakibatkan cuaca ekstrem di sebagian besar wilayah Indonesia yang memicu 

sejumlah bencana alam, seperti angin puting beliung, dan banjir, yang terjadi di 

berbagai daerah. Berdasarkan berita yang dikeluarkan BMKG, kejadian fenomena 

cuaca ekstrem menjadi sangat sering sejak 30 tahun terakhir. Kejadian cuaca 

ekstrem tersebut terjadi dibeberapa provinsi besar di Indonesia diantarnya adalah 

Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi 

Tengah, Maluku, Papua Barat dan Papua.  

Fenomena yang dapat terjadi karena adanya cuaca ekstrim di Indonesia adalah  

hujan lebat yang disertai dengan petir dan angin kencang atau yang sering disebut 

badai guruh.  Hujan lebat berpotensi menimbulkan banjir dan longsor dan puting 

beliung. Kejadian cuaca ekstrem pada musim penghujan yang paling banyak adalah 

angin puting beliung.  

Dalam mempermudah pemantuan daerah rawan bahaya cuaca ekstrim dapat 

dilakukan dengan memanfaatkan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG). SIG 

merupakan ilmu yang didalamnya terdapat komponen-komponen manajemen 

pengolahan data spasial antara lain analisis spasial, penyusunan dan pemodelan data 

spasial. Pemodelan spasial merupakan kegiatan dimana fenomena real world 

diabstraksi dan kemudian divisualisasikan menjadi suatu informasi spasial untuk 

membantu proses dalam pengambilan keputusan [4]. Pemodelan spasial terhadap 



bahaya cuaca ekstrim dengan menvisualisasikan dalam bentuk peta digital tingkatan 

kawasan rawan bahaya yang diakibatkan cuaca ekstrim di Indonesia dapat 

memanfaatkan teknologi SIG.  Pemodelan spasial yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Google Earth Engine (GEE). Kelebihan dari GEE adalah dapat mengolah 

dan menyajikan data multi temporal (multi waktu), dengan resolusi spasial yang 

cukup baik dengan cakupan perekaman yang sifatnya global.  

Dalam pengolahan data dengan menggunakan teknologi SIG untuk keperluan 

penelitian terkait cuaca ektrim digunakan tiga parameter yang terdiri dari curah 

hujan, tutupan lahan, dan kelerengan. Untuk ketiga parameter tersebut diberikan 

scoring yang berguna untuk mengidentifikasi parameter-parameter penyebab cuaca 

ekstrim.  

2. METODE 

2.1 Lokasi Penelitian dan Data 

Lokasi penelitian Tugas Akhir ini dilakukan di seluruh kawasan provinsi di 

Indonesia dengan posisi geografis 6°  LU – 11° LS dan 95°  BT – 141° BT. 

Dapat dilihat pada Gambar 2.1 

Gambar 2.1 Lokasi Penelitian 

 



Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data batas administrasi yang 

diunduh pada lama Badan Informasi Geospasial, data curah hujan (CHIRPS 

Daily : Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station Data), 

data tutupan lahan (Copernicus Global Land Cover), data kemiringan lereng 

(SRTM Digital Elevation 30m).  

 

2.2 Pengolahan Data 

Gambar 2.2  ini merupakan tahapan pengolahan data yang dilakukan untuk 

memperoleh indeks bahaya cuaca ekstrim di Indonesia mengacu pada peraturan 

BNPB yang berisikan tentang pedoman umum pengkajian risiko bencana. 

 

 

Gambar 2.2 Metodologi Penelitian 

Pengolahan data penelitian dengan menggunakan Sistem Informasi 

Geografis dengan memanfaatkan platform Google Earth Engine yang diakses 

secara online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemberian 

scoring yang mengacu pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 



Bencana Nomor 2 Tahun 2012 (Perka BNPB Nomor 2 Tahun 2012) yaitu 

tentang pedoman umum pengkajian risiko bencana. Kemudian berdasarkan 

pemberian bobot tersebut dilakukan analisis spasial dengan menggunakan 

perangkat lunak ArcGIS. Uji validasi data hanya berdasarkan cross check berita 

tentang kejadian cuaca ekstrim di Indonesia pada beberapa tahun terakhir. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk mendapatkan jumlah luasan bahaya cuaca ekstrim, maka dilakukan 

skoring dengan masing-masing parameter sehingga diperoleh data tingkat bahaya 

cuaca ektrim dengan dua kelas yaitu sedang dan tinggi yang terdapat di wilayah 

Indonesia. Lihat Gambar 4.1 

Gambar 4.1 Peta Bahaya Cuaca Ekstrim 

 

Berikut merupakan jumlah luasan bahaya cuaca ekstrim di Indonesia dengan 

dilakukan klasifikasi indeks bahaya cuaca ekstrim menurut BNPB. Lihat Tabel 3.1  

 

 

 

 



Tabel 3.1 Luas Bahaya Cuaca ekstrim 

Kelas Luas (Km²) 

Ringan 0 

Sedang 76625 

Tinggi 19275 

Luas Total 95900 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas terdapat tiga kelas bahaya cuaca ektrim yaitu 

ringan, sedang dan tinggi. Bahaya bencana cuaca ekstrim di seluruh kawasan 

provinsi di indonesia hanya terdapat dua kelas yaitu sedang dan tinggi. Untuk 

kelas bahaya cuaca ekstrim ringan tidak ada dikarenakan klasifikasi kelas 

bahaya nilai skor diatas dari 0.34 sementara nilai untuk kelas bahaya cuaca 

ekstrim kelas ringan ialah kurang dari 0.34.  

Berikut merupakan persentasi luas bahaya cuaca ekstrim di Indonesia 

Gambar 4.2 Grafik Persentase Luas Bahaya Cuaca Ekstrim 

 

20.10%

79.90%

GRAFIK LUAS BAHAYA CUACA EKSTRIM

Tinggi Sedang



Berdasarkan Gambar 4.2 kelas bahaya tinggi memiliki luas area 19275 Km² 

dengan persentase luas sebesar 20.10% sedangkan kelas bahaya sedang 

memiliki luas 76625 Km² dengan persentase luas sebesar 79.90% hal ini 

dipengaruhi oleh kemiringan lereng, penutupan lahan dan curah hujan yang 

berbeda disetiap daerah di Indonesia.  

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kelas bencana bahaya cuaca ekstrem di Indonesia terdiri dari 2 kelas yaitu cuaca 

ekstrim kelas sedang seluas 76675 Km²  dan cuaca ekstrim kelas berat seseluas 

19225 Km²; dan secara administratif daerah dengan bahaya cuaca ekstrim kelas 

sedang dengan luasan paling besar adalah Provinsi Papua (luas 6850 Km²),  

sedangkan daerah dengan bahaya cuaca ekstrim kelas tinggi dengan luasan paling 

besar adalah Provinsi Papua (luas 1775 Km²). Berdasarkan uji validasi dengan cross 

check berita tentang kejadian cuaca ekstrim di Indonesia beberapa tahun terakhir 

terdapat 17 pronvinsi yang paling sering terdampak cuaca ekstrim. Saran untuk 

penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan data dengan resolusi yang lebih 

tinggi, dan memperbanyak parameter yang digunakan 
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