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Badai itu (belum) berlalu. 

Kita akan mengingat 2020 ini sebagai tahun yang berat. Pandemi merebak merubah 

seluruh tatanan hidup masyarakat dunia: pola hidup, kedisiplinan menjaga 

keselamatan diri, makna jarak dan perpindahan tak akan pernah sama lagi. 

Di 2020 ini juga kami mencatat bahwa tidak ada kejadian gempabumi skala 

katastfore yang terjadi. Beberapa kejadian unik, kecil dalam ukuran tapi besar dalam 

sumbangsih pemahaman, kami hadirkan dalam WASPADA edisi ini.  

Belakangan juga sering kita mendengar kata La Nina. Siapa dia? Bagaimana sifat dan 

kepribadiannya? Pada WASPADA edisi penutup tahun ini, kami juga kisahkan 

kepada para Pembaca. 

Absennya gempabumi katastrofe di 2020 dan hadirnya La Nina dapat sama-sama kita 

jadikan pengingat untuk lebih mawas diri. Tak ada gempabumi besar di tahun ini, 

berarti bumi sedang mengumpulkan energi. Lalu La Nina senantiasa datang 

bersama curah hujan yang tinggi—banjir kemudian jadi sebuah keniscayaan. 

Tapi kita tetap harus bertahan. Sebagaimana yang kita lakukan di 2020. Izinkan kami 

ucapkan selamat kepada kita semua: Kami, Anda—Kita… sudah bertahan sejauh ini. 

Badai itu… memang belum berlalu. 

 

Salam, 

Redaksi Î�¢��$� 
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,1'21(6,$  berada di wilayah yang secara geologi sangat strategis, oleh karenanya 

memiliki banyak sekali sumber gempabumi. Tiga lempeng besar dunia: lempeng 
Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik  bertemu di Indonesia, 
menyebabkan terjadinya kompleksitas gaya-gaya tektonik yang kemudian 
memengaruhi bentuk muka bumi. Tidak sedikit diantaranya menjadi sumber-
sumber gempabumi, seperti zona subduksi, sesar darat, dan gunungapi. Oleh 
karena itu, wajar jika Indonesia kerap terjadi gempabumi setiap tahunnya. 

Kepala BMKG, Prof. Dwikorita Karnawati dalam harian Kompas (20/07) 
menyampaikan bahwa berdasarkan catatan seismisitas sejak 2018, setiap tahun, 
Indonesia bisa mengalami gempabumi hingga 11.000 kali. Angka tersebut 
menunjukkan kenaikan yang sangat tinggi, karena sebelum tahun 2018, kejadian 
gempabumi yang tercatat hanya berkisar di 4.000-5.000 kali.  

Sejak 1 Januari 2020 hingga tulisan ini dibuat, Indonesia mengalami banyak sekali 
kejadian gempabumi dengan lokasi dan kekuatan yang beragam. Namun faktanya, 
dari sekian banyak kejadian gempabumi yang terjadi di Indonesia, beberapa 
diantaranya merupakan  suatu kejadian yang menarik dan bisa memberikan 
pembelajaran yang penting bagi kita agar dapat memahami peristiwa gempabumi 
dengan lebih baik. 

*HPSDEXPL�.DODSDQXQJJDO�����0DUHW����� 

Gempabumi dengan kekuatan Mw5,1 skala magnitudo momen berpusat di 
Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi pada Selasa (10/3) pukul 17:08 WIB. 
Berdasarkan hasil analisis sinyal waveform, gempabumi tersebut diketahui 
merupakan aktivitas sesar lokal di bagian kerak bumi dangkal (active shallow 
crust) dengan mekanisme sesar geser (strike-slip). Pusat gempabumi terletak dekat 
dengan sesar lokal Citarik yang melintang dari Pelabuhanratu hingga Bogor.  

Lokasi episenter gempabumi 
Kalapanunggal 10 Maret 2020.  
Lokasi episenter sangat dekat 
dengan sesar Citarik. 
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Wilayah yang terdampak oleh gempabumi ini adalah Kabupaten Sukabumi dan 
Kabupaten Bogor, dengan total rumah rusak mencapai 1.782 unit (Tempo.com). 
Tingkat kerusakan terparah terdapat di Kecamatan Kalapanunggal dan Kecamatan 
Kabandungan. Laporan BMKG menyebutkan wilayah terdampak mengalami 
guncangan dengan skala MMI IV-V. Kondisi kerusakan yang parah juga didorong 
oleh faktor kondisi topografi berupa lereng sehingga rawan mengalami longsor 
ketika terguncang.  

Gempabumi ini merupakan kejadian terkuat akibat sesar darat yang terjadi di Jawa 
Barat dalam 19 tahun terakhir. Sebelumnya, gempabumi besar pernah terjadi di 
Ciamis-Kuningan pada tahun 2001 dengan kekuatan Mw5,1. Khusus untuk cakupan 
wilayah Sukabumi, gempabumi merusak akibat sesar darat yang pernah terjadi 
yaitu gempabumi Gandasoli tahun 1982 yang menyebabkan pemukiman rusak 
termasuk stasiun Cisaat dan Gandasoli. 

Sekitar lima bulan setelah kejadian gempabumi ini, BMKG mencatat adanya 
aktivitas gempabumi swarm/ rayapan (gempabumi dengan frekuensi tinggi dalam 
waktu yang lama) di wilayah yang sama, dengan kekuatan lebih kecil atau sama 
dengan Mw4,9; sebanyak 72 kali. Gempabumi swarm tersebut terjadi pada periode 
10-21 Agustus 2020.  
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Pagi hari, Rabu, 19 Agustus 2020, Bengkulu dan sekitarnya diguncang oleh dua 
gempabumi yang terjadi dalam waktu yang sangat berdekatan. Pukul 05:23 WIB, 
terjadi gempabumi dengan kedalaman 10 km dengan kekuatan Mw6,9. Enam menit 
setelahnya, terjadi gempabumi kedua dengan kekuatan yang hampir sama yaitu 
Mw6,8 dengan kedalaman 11 km.  

Berdasarkan analisis waveform, kedua gempabumi ini memiliki mekanisme yang 
sama yaitu sesar naik (reverse fault). Ditinjau berdasarkan lokasi dan 
mekanismenya, dua gempabumi tersebut diduga dihasilkan oleh aktivitas 
penunjaman/subduksi lempeng Indo-Australia ke bawah lempeng Eurasia di 
perairan barat Bengkulu. Berdasarkan Peta Sumber dan Bahaya Gempa oleh Pusat 
Studi Gempa Nasional (PUSGEN) tahun 2017, segmen zona subduksi yang dimaksud 
yaitu segmen megathrust Mentawai-Pagai. Segmen tersebut memiliki potensi 
magnitudo maksimum tertarget Mw8,9. 

Dua gempabumi yang terjadi saat itu menimbulkan guncangan dengan intensitas 
mencapai MMI III-V di Bengkulu dan terekam hingga Bukittinggi namun tidak 
menyebabkan kerusakan yang signifikan dan  juga tidak menghasilkan tsunami. 
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Kejadian gempabumi ini hampir serupa dengan kejadian Lombok 2018 dimana 
terjadi serangkaian gempabumi dalam kurun waktu yang relatif singkat (kurang 
dari satu bulan) di lokasi yang berdekatan dengan menghasilkan magnitudo yang 
mirip. Saat itu, Lombok dilanda enam kali gempabumi: Mw6,4 pada tanggal 29 Juli 
2018, kemudian Mw6,9; Mw5,9; Mw6,3; Mw6,9; dan Mw5,5; pada tanggal 5, 9, 19, 19, 
dan 25 Agustus 2018. Perbedaan terhadap gempabumi Bengkulu 2020 adalah pusat 
gempabumi berlokasi di laut dan terjadi hanya dalam waktu sekitar lima menit. 
Karena terjadi dengan lokasi, waktu, magnitudo, dan mekanisme yang hampir 
sama, fenomena tersebut juga dikenal dengan istilah gempabumi kembar atau 
doublet. 

Fenomena gempabumi kembar mungkin saja terjadi karena adanya akumulasi 
energi tidak dilepaskan sekaligus dalam satu kejadian gempabumi, atau suatu 
kejadian gempabumi memicu terjadinya gempabumi lainnya di lokasi yang 
berdekatan. Namun, kemungkinan penyebab fenomena itu belum terbukti secara 
ilmiah. 

Adapun di sekitar pusat gempabumi Bengkulu ini pernah terjadi gempabumi 
merusak lainnya dalam sejarah, diantaranya gempabumi Mw7,9 tahun 2000 dan 
Mw8,4 tahun 2007.  

*HPSDEXPL�.DEXSDWHQ�%DQGXQJ����1RYHPEHU������ 

Kabupaten Bandung sempat diguncang oleh beberapa gempabumi dengan 
kekuatan чMw4,0 di tahun 2020. Gempabumi tersebut berpusat di darat dengan 
kedalaman yang sangat dangkal (~5 km). Diduga gempabumi yang terjadi di 
Kabupaten Bandung berasosiasi dengan aktivitas sesar Garsela (Garut Selatan) yang 
membentang dari Garut ke selatan Bandung sepanjang 42 km. 

Sesar Garsela merupakan salah satu sesar di Jawa Barat yang tergolong sangat aktif. 
Namun, walaupun sering terjadi gempabumi sejak tahun 2008, gempabumi yang 
terjadi tidak pernah melebihi magnitudo Mw5,0. Belum diketahui laju pergeseran 
dan potensi magnitudo maksimum tertarget dari sesar Garsela, sehingga bisa jadi 
magnitudo Mw5,0 bukanlah kemungkinan terburuknya. Di sisi lain, karena 
lokasinya yang sangat dekat dengan permukaan, guncangan yang dihasilkan dapat 
terasa kuat.  

Catatan gempabumi merusak yang pernah terjadi oleh sesar Garsela yaitu Mw4,2 
pada 6 November 2016 dan Mw3,9 pada 18 Juli 2017. Gempabumi tersebut 
menyebabkan beberapa rumah di Kecamatan Ibun dan Kecamatan Kertasari rusak, 
termasuk control room Kamojang 4 milik Pertamina Geothermal Energy. Padahal, 
saat itu kekuatan gempabumi sangat kecil.  
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Kejadian-kejadian gempabumi tersebut memberi pesan unik yang bisa kita pelajari. 
Kejadian gempabumi Kalapanunggal mengingatkan kita bahwa gempabumi yang 
tidak terlalu besar namun terjadi di darat mampu memberikan kerusakan 
signifikan. Selain itu, bahaya gempabumi darat di wilayah Jawa Barat dengan 
kekuatan besar bukanlah hal yang tidak mungkin, karena pernah terjadi dan bisa 
terulang di masa depan. Kejadian gempabumi kembar di Bengkulu memberikan 
pesan bahwa gempabumi bisa terjadi kapan saja, tidak sepenuhnya terikat oleh 
periode ulang (return period) tertentu. Gempabumi Kabupaten Bandung juga 
memberikan bukti, bahwa tidak serta merta dengan besaran magnitudo 
gempabumi berbanding lurus terhadap kerusakan yang dihasilkan. Kerusakan 
dipengaruhi juga oleh jarak risiko terhadap pusat gempabumi di permukaan. 

Sepanjang tahun 2020 ini tidak terjadi gempabumi katastrofe, namun minimnya 
gempabumi besar dan merusak di tahun 2020, bisa jadi membawa pesan siaga 
kemungkinan gempabumi yang jauh lebih kuat dan merusak di waktu yang akan 
datang. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan mempersiapkan diri untuk 
menghadapi kemungkinan bahaya gempabumi yang akan datang, entah tahun 
depan, bulan depan, minggu depan, besok, atau bahkan beberapa saat setelah Anda 
membaca artikel ini.  
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Peta lokasi perhitungan anomali SST fenomena ENSO di Samudera Pasifik (atas); 
Nilai indeks pada  Niño 3 dan Niño 3.4  anomali positif  menunjukkan fase El Niño 

dengan nilai +1°C  adalah fase terkuat; sedangkan anomali negatif menandakan fase 
La Niña dengan fase terkuat bernilai –1°C ; periodogram (bawah) menunjukkan jika 

anomali SST indeks Niño memiliki periode ulang 3—4 tahun sekali. 
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%20  (Bureau of Meteorology Australia), Agustus 2020, memperingatkan La Niña 

berpotensi untuk terjadi dengan peluang kejadian sebesar 70%.  Bulan berikutnya, 
September 2020, BOM menyatakan pertumbuhan La Niña sedang berlangsung dan 
berpotensi menjadi La Niña kuat. Sebenarnya apa itu La Niña? .  

La Niña berasal dari bahasa Spanyol yang berarti anak perempuan, fenomena ini 
juga sempat disebut anti-El Niño. Selama La Niña berlangsung, suhu permukaan 
laut di ekuator Samudera Pasifik bagian timur dan tengah mengalami penurunan 
suhu sebesar 3–5°C terhadap normal. Dampak utama dari La Niña ke cuaca atau 
iklim di Indonesia berpotensi untuk meningkatkan curah hujan. La Niña kuat 
terakhir terjadi pada 2010–2011, menghasilkan periode dua tahun terbasah, 
berdampak meluasnya banjir yang terjadi di Indonesia seperti banjir Karawang dan 
banjir bandang Wasior. Apakah La Niña kali ini akan mengulang kejadian pada 
2010? Sebelum itu, mari kita lihat bagaimana La Niña memengaruhi cuaca atau 
iklim di Indonesia. 

Data historis suhu permukaan laut (Sea Surface Temperature, SST) diolah untuk 
mendeteksi fenomena El Niño dan La Niña (El Niño Southern Oscillation, ENSO) 
pada wilayah indeks Niño 3 dan indeks Niño 3.4 guna mengetahui anomali SST, 
dimana anomali sebesar 0,5°C dapat dinyatakan sebagai fase El Niño sedangkan 
anomali –0,5°C adalah fase La Niña. Fase El Niño kuat pernah terjadi pada periode 
1982–1983, 1997–1998, dan 2015–2016. Sedangkan fase La Niña kuat terjadi pada 1988
–1989, 1998–2000, 2007–2008, dan 2010–2011. Dampak dari fenomena ENSO dapat 
diindikasi menggunakan indeks kekeringan. Indeks kekeringan merupakan salah 
satu indikator untuk menggambarkan kondisi kekeringan pada permukaan akibat 
adanya proses hidrologi yaitu interaski antara curah hujan, temperatur, air tanah 
dan, kelembaban tanah. 

Berdasarkan indeks kekeringan dengan nilai ambang batas -1°C dan 1°C, terjadi 
kekeringan yang parah saat fase El Niño kuat , menyebabkan kebakaran hutan pada 
periode tersebut. Pada fase La Niña kuat terjadi sebaliknya, kondisi tanah menjadi 
lembab, sehingga menyebabkan banjir. Dampak signifikan dari fenomena ENSO 
mengharuskan kita untuk mengetahui seberapa sering fenomena ENSO terjadi. 
Analisis periode ulang ENSO dilakukan menggunakan metode Fast Fourier 
Transform (FFT), sehingga diperkirakan fenomena ini dapat berulang setiap 3-4 
tahun. Bagaimana hubungan antara fenomena ENSO dengan kondisi hujan di 
Indonesia?  

Perbandingan antara periode El Niño/La Niña (atas), terhadap indeks kekeringan (bawah). 



Peta sebaran variasi nilai curah hujan di Indonesia (atas); nilai korelasi antara variasi curah 
hujan Indonesia terhadap anomali SST Niño region (tengah); dan sebaran waktu penjalaran 

pengaruh ENSO di wilayah Indonesia (bawah). 



 �� 

Î�¢��$�  Edisi III / 2020 

Untuk mengetahui hubungan tersebut, dilakukan pengolahan data historis curah 
hujan di Indonesia. Sebelum mencari hubungan antara fenomena ENSO terhadap 
curah hujan di Indonesia, kita cari tahu dahulu wilayah mana saja yang memiliki 
variasi curah hujan. Diketahui jika wilayah di pesisir barat Sumatera hingga selatan 
bagian Barat Jawa; Jawa Tengah hingga Nusa Tenggara; dan Sulawesi Selatan hingga 
Sulawesi Tengah; memiliki variasi curah hujan yang tinggi dan mungkin berkaitan 
erat dengan fenomena cuaca global seperti ENSO.  

Nilai kovariansi antara curah hujan terhadap anomali SST pada indeks Niño 3 dan 
Niño 3.4 menunjukkan bahwa, variasi hujan di beberapa wilayah memiliki korelasi 
terhadap fenomena ENSO. Wilayah utara Indonesia seperti Maluku, Sulawesi dan 
Kalimantan bagian Timur terkait dengan ENSO; begitu juga untuk wilayah Barat 
Daya Indonesia yaitu Selatan Jawa Barat hingga Bengkulu. Korelasi menengah juga 
terdapat di wilayah Jawa Tengah hingga Nusa Tenggara Timur dan bagian Selatan 
Papua. 

Guna mengetahui kecocokan antara anomali SST terhadap kondisi hujan di 
Indonesia, dilakukan juga pengujian periode ulang dengan metode FFT terhadap 
data curah hujan. Hasil pengolahan tersebut menunjukkan jika periode ulang 
variasi curah hujan di Indonesia memiliki nilai yang sama dengan periode ulang 
ENSO yaitu 3-4 tahun. Hal ini menguatkan uji korelasi, dimana variasi curah hujan 
di Indonesia dipengaruhi oleh fenomena El Niño dan La Niña. Lantas, apakah 
pengaruh La Niña akan langsung terasa di Indonesia? Apakah terjadi secara 
bertahap atau serentak?  

Dengan metode cross-covariance kita dapat mengetahui perambatan pengaruh 
ENSO di Indonesia. Hasil pengolahan terlihat jika pengaruh ENSO rata-rata 
menyebar di Indonesia antara 2–5 bulan untuk wilayah dengan korelasi tinggi 
hingga menengah. Penjalaran pengaruh ENSO Tahap-1 dimulai dari Utara 
Indonesia, melalui Laut Filipina menuju Laut Sulawesi. Tahap-2 pengaruh ENSO 
memasuki wilayah Indonesia Tengah melalui Selat Makassar, memengaruhi hujan 
wilayah Timur Kalimantan, sebagian besar Sulawesi dan Maluku serta wilayah Nusa 
Tenggara. Tahap-3 pengaruh ENSO menyebar ke barat, memengaruhi Bali dan Jawa 
Timur hingga Banten. Tahap-4 pengaruh ENSO menjalar ke arah Sumatera, 
memengaruhi curah hujan untuk wilayah Bangka Belitung dan sebagian Selatan 
Sumatera. ENSO tidak memengaruhi secara signifikan untuk bagian Utara 
Sumatera, diperkirakan akibat keberadaan profil topografi Bukit Barisan. 

Periodogram analisis FFT curah hujan Indonesia, dengan nilai terbesar pada periode ulang 3-4 tahun. 



Meluasnya sebaran kolam panas (anomali positif) ketika La Nina (bawah) meningkatkan potensi 
pertumbuhan awan konvektif dan bibit siklon; sebaliknya ketika El Nino (atas) kolam dingin 

meluas, sehingga menurunkan potensi pertumbuhan awan konvektif dan menyebabkan musim 
kemarau di Indonesia serta udara yang terasa kering. 
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Berdasarkan deskripsi tahap penjalaran pengaruh ENSO, dapat diartikan, jika 
puncak La Niña terjadi pada bulan Desember, maka curah hujan di Jawa akan 
terpengaruh pada bulan Februari hingga Maret. Satu lagi yang harus diperhatikan 
adalah pengaruh ENSO terhadap perairan di sekitar Indonesia, dimana ENSO akan 
lebih cepat memengaruhi wilayah perairan dibandingkan wilayah daratan.  

Beberapa penelitian menunjukkan jika terdapat hubungan antara fenomena ENSO 
dengan fenomena di perairan Indonesia. El Niño berpengaruh terhadap penurunan 
potensi siklon tropis (Typhoon/ Hurricane), begitu juga sebaliknya, Potensi 
terjadinya siklon tropis untuk wilayah perairan sekitar Indonesia meningkat pada 
fase La Niña. Pada fase La Niña, wilayah perairan Indonesia cenderung lebih hangat 
dibanding normal, sehingga meningkatkan pertumbuhan awan konvektif yang 
memengaruhi curah hujan di Indonesia. Hal ini berpotensi menumbuhkan bibit 
siklon tropis pada wilayah perairan di sekitar Indonesia.  

Meski siklon tropis kecil kemungkinannya untuk melintasi wilayah Indonesia, 
namun pengaruh siklon tropis dapat berdampak besar untuk beberapa wilayah, 
terutama wilayah yang langsung berhadapan dengan Samudera Pasifik dan 
Samudera Hindia. Potensi perubahan curah hujan akan meningkat dan sangat 
mungkin teramplifikasi jika pengaruh ENSO pada suatu wilayah terjadi bersamaan 
dengan pertumbuhan siklon tropis pada perairan di sekitar wilayah tersebut. 

Data historis siklon tropis di sekitar perairan Indonesia, mencatat telah terjadi 
setidaknya 885 kejadian siklon tropis selama periode 1981-2019. Berdasarkan data 
tersebut didapatkan penurunan §10% pertumbuhan siklon tropis pada fase El Niño 
dan terjadi peningkatan pertumbuhan siklon tropis §34% pada fase La Niña. 

Sepanjang Oktober 2020 lalu, BMKG mencatat terdapat tujuh siklon tropis tumbuh 
di wilayah Barat Samudera Pasifik. Perlu diketahui, rata-rata kejadian pertumbuhan 
siklon tropis di sekitar Indonesia pada bulan Oktober menurut BMKG adalah 3-4. 
Pengaruh La Niña di perairan Indonesia khususnya di Samudera Hindia saat ini 
mulai menunjukkan peningkatan aktivitas konvektif dan pembentukan siklon 
tropis dengan beberapa kali terbentuknya depresi tropis (fase awal pembentukan 
siklon tropis). Tropical Low 02U merupakan pertumbuhan siklon tropis terkuat 
sejauh ini, terbentuk di Selatan Jawa pada 6 Desember 2020. Dampak dari 02U 
menyebabkan angin kencang dan meningkatkan curah hujan di sebagian besar 
wilayah di Pulau Jawa.  

Perbandingan jumlah siklon tropis di Pasifik Barat/ Laut Filipina (kiri) dan Tenggara Samudera 
Hindia/ Selatan Indonesia (kanan); pada saat fase El Niño dan La Niña. 



Kolom kiri menunjukkan hasil ensemble seasonal forecast curah hujan di Indonesia 
untuk bulan Januari, Februari dan Maret tahun 2021, dengan perkiraan puncak musim 

hujan terjadi pada pertengahan Bulan Januari hingga Februari; kolom kanan menunjuk-
kan nilai standar deviasi yang menunjukkan anomali nilai curah hujan, mengingat saat 
ini sedang berada dalam fase La Niña , diperkirakan terdapat variasi peningkatan nilai 

curah hujan pada periode puncak musim hujan kali ini. 
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Kembali pada pembahasan penjalaran pengaruh ENSO terhadap curah hujan di 
Indonesia. Saat ini (Desember, 2020) La Niña sedang berada di puncak atau sedang 
mendekati puncak anomali, yang berarti peningkatan curah hujan dalam waktu 2-3 
bulan lagi mungkin terjadi di Indonesia. Penulis mencoba melakukan ensemble 
seasonal forecast curah hujan di Indonesia untuk bulan Januari, Februari dan 
Maret tahun 2021. Puncak musim hujan diperkirakan terjadi mulai di pertengahan 
bulan Januari hingga bulan Februari. Perlu diperhatikan pada bulan Februari 
terdapat standar deviasi yang tinggi di Indonesia. Ini berarti terdapat kemungkinan 
variasi hujan. Mengingat saat ini berada pada fase La Niña, sehingga diperkirakan 
pada masa puncak musim hujan ini terjadi peningkatan curah hujan. 

Beberapa model indeks ENSO memperkirakan jika pada Januari anomali SST akan 
berkurang dan berangsur kembali ke kondisi normal pada bulan-bulan selanjutnya. 
Pada fase La Niña kali ini nilai terbesar anomali SST hingga saat ini adalah -1,15°C 
pada indeks Niño 3 dan -1,31°C pada indeks Niño 34. Pada periode 2010-11, nilai 
anomali SST terbesar adalah -1,45 °C dan -1,64 °C pada indeks Niño 3 dan Niño 34. 
Nilai anomali SST ini memiliki perbedaan yang signifikan, sehingga jika mengacu 
pada model tersebut, diperkirakan fase La Niña kali ini tidak akan sekuat periode 
2010-11.  

Jika model tersebut meleset, bagaimana dampaknya terhadap curah hujan jika pada 
kenyataannya nanti fase La Niña terus berlanjut? Ŷ 

 

Hasil model prediksi anomali SST pada wilayah indeks Niño 34 menunjukkan nilai anomali 
mulai mendekati nol pada Januari hingga Juni 2021. 
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