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Ringkasan
➢

Saat ini sedang terjadi La Niña, diperkirakan akan bertahan hingga awal tahun 2021 dan Indian
Ocean Dipole (IOD) neutral (ada kecenderungan menjadi negative).

➢

Kondisi tersebut tidak lagi ideal lagi untuk memproduksi garam, terlebih lagi sebagian besar wilayah
Indonesia, termasuk sentra garam di Jawa, telah memasuki musim hujan

➢

Beberapa sentra garam di Nusa Tenggara berpotensi mengalami kekeringan meteorologis dalam
kurun dua puluh hari ke depan dan diperkirakan masih dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan
produksi garam di lokasi tersebut.

➢

Madden-Julian Oscillation (MJO) diperkirakan memicu pertumbuhan awan
Indonesia dalam dua pekan mendatang (per 22 Oktober 2020)

➢

Produksi garam 2020 diperkirakan sebanyak 1,26 jutaton (dengan asumsi dampak covid-19 dan
rendahnya harga tidak mempengaruhi kinerja produksi).

Catatan:
✓

Informasi ini akan selalu diperbaharui pada Kamis ke-3 setiap bulan

di wilayah perairan

➢ Prediksi produksi garam berdasarkan prakiraan iklim-cuaca menjadi
salah satu solusi untuk menjaga
keseimbangan neraca garam.
➢ Prognosa neraca garam dapat
diestimasi lebih cermat dengan
adanya prediksi produksi garam
domestik dan rencana impor
“seperlunya”.
➢ Kebutuhan garam nasional dapat
terpenuhi dan stok akhir tahun
tidak dalam kondisi defisit maupun
surplus yang berlebihan.
➢ Industri pengguna bahan baku
garam terjamin dari kelangkaan
garam yang disebabkan defisit stok
➢ Petambak terhindar dari risiko
gagal panen atau kerugian akibat
turunnya harga yang dipicu oleh
surplus stok garam berlebihan.
➢ Sistem prediksi ini merupakan
implementasi perlindungan bagi
petambak
garam
seperti
diamanatkan dalam UU Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 dan
Permen KP nomor 66 Tahun 2017.
http://pusriskel.litbang.kkp.go.id/index.php/en/garam/prediksi
http://pusriskel.litbang.kkp.go.id/index.php/en/publikasi/prediksi-produksi-garam

Produksi Garam &
Iklim di Indonesia
El Niño kuat & IOD positif yang terjadi
secara simultan mengakibatkan musim
kemarau panjang sehingga panen
garam berlangsung lebih lama dan
meningkat kuantitasnya, seperti yang
terjadi pada tahun 1997 dan 2015.
Sebaliknya La Niña & IOD negatif yang
terjadi secara simultan mengakibatkan
musim kemarau basah sehingga
terjadi gagal panen garam,
sebagaimana yang terjadi pada 2010
dan 2016.
Jika pada suatu waktu terjadi El Niño &
IOD positif, maka perlu waspada ketika
menjadi La Niña dan fase IOD negatif
secara drastis di tahun berikutnya
yang akan berdampak pada gagal
panen garam seperti 2009-2010 dan
2015-2016.

Bramawanto, R. & R.F. Abida. 2017. Tinjauan Aspek Klimatologi (ENSO dan IOD) dan Dampaknya
Terhadap Produksi Garam Indonesia. Jurnal Kelautan Nasional, Vol. 12 (2), Hal. 91-99.

Climate Prediction Center NOAA
mengeluarkan ENSO Alert System
Status : La Niña Advisory, dimana
dalam kurun 4 minggu terakhir SST
bawah rata-rata semakin menguat
(mendingin) di ekuatorial tengah dan
timur Samudera Pasifik. (Gambar 1).

Gambar 1. Anomali suhu muka laut
Samudera Pasifik Sept-Okt 2020
http://www.bom.gov.au/climate
/enso/outlook/

Bureau of Meteorology (BoM)
Australia mengeluarkan status: La
Niña, Laut tropis Pasifk bagian timur
mendingin dengan cepat, Indeks Nino
3.4 per 11 Oktober adalah -0,77, tren
kekuatan angin dari timur ke barat
juga semakin meningkat (Gambar 2).
Analisis BMKG: Anomali SST di wilayah
Nino3.4 menunjukkan kondisi La Niña ,.
Anomali SST di Samudera Hindia tetap
menunjukkan Indian Ocean Dipole
(IOD) kondisi netral.(Gambar 3).

Gambar 3. Anomali suhu muka laut Dasarian I Oktober 2020

SSTA Indonesia : + 0.4 (Hangat)
Rata-rata anomali suhu perairan Indonesia
umumnya menunjukkan kondisi hangat, dengan
kisaran anomali SST antara –0.25 s.d. +1 °C. Suhu
muka laut yang hangat (anomali positif) terjadi di
perairan sebelah barat Sumatera bagian selatan,
Laut Arafuru, perairan sebelah utara Maluku
Utara dan perairan sebelah utara Papua.

Gambar 2. El Niño WATCH (BoM)

SST =Sea Surface Temperature = Suhu muka laut

https://www.bmkg.go.id/iklim/dinamika-atmosfir.bmkg

https://www.bmkg.go.id/iklim/dinamika-atmosfir.bmkg

(https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/l
anina/enso_evolution-status-fcsts-web.pdf)

Kondisi Iklim Terkini

Probabilitas Iklim Global
Berdasarkan grafik probabilitas ENSO dari Climate
Prediction Center (CPC) dapat disimpulkan bahwa
kondisi La Nina semakin menguat dan diperkirakan
bertahan hingga awal tahun 2021. Probabilitas tersebut
ditentukan berdasarkan nilai anomali suhu permukaan
laut di zona Niño 3.4.
(https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/lanina/enso_evolutionstatus-fcsts-web.pdf)

Berdasarkan grafik dari Japan Meteorological Agency
(JMA) dapat dismpulkan bahwa saat ini mengalami fase
La Nina dengan probabilitas 90%, diperkirakan
berlangsung hingga awal tahun 2021. Probabilitas
ditentukan berdasarkan deviasi rata-rata suhu muka laut
5 bulanan terhadap rata-rata suhu muka laut selama 30
tahun di zona Niño 3.

https://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/elnino/outlook.html

Prediksi Iklim Global & Indonesia

https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_moni
toring/lanina/enso_evolution-status-fcsts-web.pdf

https://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/products/model/indices/3mon/indices1/shisu_forecast.php

Pada umumnya lembaga
klimatologi memprediksi akan
terjadi La Nina (lemah hingga
moderat) dan IOD Netral
(berpeluang negative pada
akhir 2020). Termasuk kondisi
yang tidak terlalu ideal lagi untuk
memproduksi garam karena
sudah mendekati awal musim
hujan

https://www.bmkg.go.id/iklim/dinamika-atmosfir.bmkg

Prediksi Iklim Global & Indonesia
Anomali SST Indonesia
pada November 2020
diprediksi didominasi
anomali positif di seluruh
perairan Indonesia.
Pada Desember 2020
hingga April 2021 anomali
positif di seluruh perairan
Indonesia diprediksi mulai
meluruh menuju keadaan
normal, kecuali di wilayah
perairan sebelah utara
Sulawesi dan Maluku Utara
yang masih didominasi
anomali positif.

https://www.bmkg.go.id/iklim/dinamika-atmosfir.bmkg

Ket: SST = Sea Surface Temperature (suhu muka laut)

Kondisi & Prediksi Musim

Saat ini sebagian besar wilayah Indonesia
memasuki musim hujan. Beberapa sentra garam
di Nusa Tenggara berpotensi mengalami
kekeringan meteorologis dalam kurun dua
puluh hari ke depan dan diperkirakan masih
dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan
produksi garam di lokasi tersebut.
Sumber: https://www.bmkg.go.id/iklim/dinamika-atmosfir.bmkg

Prakiraan musim hujan
2020 diperkirakan
terjadi pada bulan
Oktober 2020.
Beberapa sentra
garam telah
mengalami hujan
namun belum
berturut-turut.

Prakiraan HTH 1-5 hari
di sentra garam
periode 11 Okt - 22 Nov
2020 peluangnya kecil.
Produksi garam sudah
tidak dalam kondisi
ideal.

Prediksi Dinamika Atmosfer
Pada gambar 1 terlihat
bahwa saat ini MJO sedang
terjadi di Indonesia (sekitar
fase 5). Fase tersebut
diperkirakan akan segera
bergeser ke Pasifik Barat
pada November 2020
(Gambar 2)
Keterangan: warna biru
pada gambar 2 dapat
dikaitkan dengan banyaknya
awan yang berpotensi
menjadi hujan
Gambar 2. Prediksi MJO Oktober-November 2020

Madden-Julian Oscillation (MJO) adalah gelombang atmosfer di wilayah tropis yang
tumbuh & berkembang di Samudera Hindia akibat interaksi atmosfer dan lautan global
dengan periode 30-90 hari, bergerak merambat ke arah timur dengan membawa
udara basah sehingga dapat meningkatkan curah hujan di wilayah yang dilaluinya.
Gambar 1. Fase terkini dan forecast MJO

Sumber: https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/precip/CWlink/MJO/foregfs.shtml
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Prediksi rata-rata

➢ Produksi garam 2020 diperkirakan
sebanyak 1,26 jutaton
➢ Prediksi produksi garam dihitung
berdasarkan korelasi (linear & non
linear) data runtun waktu antara
rata-rata curah hujan di sentra
garam saat kemarau dengan
produksi garam (2010-2019).
➢ Prediksi curah hujan dihitung
menggunakan analisis regresi
berganda dengan data runtun
waktu indeks prediksi Nino 3.4 dan
DMI sebagai prediktor (variabel
bebas) dan curah hujan sebagai
prediktan (variabel terikat)

