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Jet Stream Membawa Udara Panas 

 
 

   et stream adalah hembusan angin kuat yang bertiup 

dari Barat ke arah Timur. Fenoma alam yang satu ini,  

sangat diperhitungkan oleh  semua penerbangan 

yang akan terbang melintasi Samudera Atlantik Utara 

dan Pasifik. Lintasan paling sibuk di jalur Atlantik Utara 

adalah yang menghubungkan bandar udara yang terletak di 

benua Eropa dengan Amerika Utara dan Kanada. Perubahan 

jalur lintasan ini ditentukan harian oleh North Atlantic Organised 

Track System (NAT-OTS) yang menghasilkan banyak sekali  

North Atlantic Tracks. Irish Aviation Authority atau otoritas 

penerbangan Irlandia yang berada di Shanwick Centre (EGGX) 

dan Transport Canada  di Gander Centre (CZQX) akan 
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memberikan dan mempublikasikan secara rutin dan lengkap 

track aktif yang paling tepat untuk diterbangi oleh setiap 

pesawat, sehari sebelum terbang. EGGX adalah Shanwick 

Center yang memiliki pelayanan FIR (Flight Information 

Region) dan  OCA (Oceanic Control Area), demikian pula 

Gander Center. Kedua pusat pelayanan itu di bawah otoritas  

dari 2 negara yang berbeda yaitu Irlandia dan Kanada. 

Frekuensi radio yang dipergunakan untuk melayani 

penerbangan lintas samudera (transAtlantic dan transPacific) 

oleh kedua Centers tersebut, mempergunakan kanal High 

Frequency (HF). 

Demikian kuat nya udara bergerak tersebut (yang disebut juga 

sebagai sungai angin = wind river), sehingga bisa mencapai 

kekuatan 129 sampai 225 km/jam, bahkan pernah mencapai 

hembusan paling kuat hingga 446 km/jam. Ada sebuah artikel  

di portal ini 

yang mengulas 

penerbangan 

sebuah 

maskapai dari 

negara 

Skandinavia 

yang 

mengalami jet 

stream dengan  hembusan  terdahsyat tersebut. Penerbangan 

melintasi Atlantik dari arah Barat ke Timur akan memperoleh 

manfaat jet stream bila terbangnya searah dengan jet stream, 

namun sebaliknya, akan mendapatkan hambatan, bila arah 

terbangnya berlawanan.  

Bila pesawat  akan menghadapi head wind akibat jet stream, 

EGGX dan CZQX akan memberikan berbagai pilihan tracks 

aktif, agar mempergunakan jalur udara yang bergeser ke 

https://www.indonesia-icao.org/jettstream3x.pdf
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selatan (menjauhi jet stream). Jadi keberadaan jet stream akan 

dijadikan pedoman, terutama bagi penerbangan yang terbang 

searah, untuk mendapatkan efisiensi penerbangan yang dapat 

mempersingkat waktu tempuh hingga mencapai 45 menit.  

Sesuai ketentuan ICAO, efisiensi adalah  faktor penting lainnya 

yang harus dipenuhi oleh pelayanan penerbangan sipil (otoritas 

bersama operator), setelah keselamatan dan keamanan 

penerbangan. 

 

Ternyata, ada sisi lain dari keberadaan jet stream bagi wilayah 

di bagian Utara Kanada. Sebagaimana terlihat di gambar atas, 

jet stream melakukan pergeseran ke arah utara sebelum 

kembali bergerak ke arah Timur kembali. Di musim panas 

(summer) tahun 2021, tepatnya di bulan Juni, jet stream 

mendorong udara panas dari belahan Bumi selatan  ke Utara 

dan kemudian udara panas itu  “terjebak” di wilayah Kanada 
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bagian Utara yang umumnya bersuhu udara dingin. Akibat 

pergeseran ini, beberapa lokasi di Kanada Utara mengalami 

gelombang panas yang sangat panas yang terbentuk di dalam 

kubah. Selain jet stream  terbentuknya kubah udara (panas) 

juga merupakan pengaruh dari  La Nina, yaitu kondisi 

penyimpangan (anomali) suhu udara di permukaan  Samudera 

dengan atmosfer Bumi. Gambar di atas diharapkan dapat 

memperjelas bagaimana peran jet stream tersebut, sehingga 

“heat dome” terbentuk. Di bawah kubah itulah suhu udara 

menjadi bertambah panas. 

Lokasi di Kanada paling Utara yang mengalami suhu udara 

terpanas adalah, Lytton, sebuah desa di negara bagian British 

Columbia, Kanada. Lytton yang terletak di 50° LU di antara 

pertemuan Sungai Thompson dengan Sungai Fraser pada 

umumnya 

bersuhu udara 

terendah - 

tertinggi antara 

0,3°C - 28,4°C 

(sepanjang 

Januari – 

Desember). 

Pada 29 Juni 

2021 lalu suhu 

udara di Lytton 

mengalami rekor tertinggi yang mencapai 49,7°C (121°F). Bisa 

dibayangkan bagaimana penduduk  yang berada di wilayah 

mendekati North Pole (90°N), menyiasatinya ketika mengalami 

suhu udara panas seperti di Gurun Sahara. 

Fenomena alam akan selalu berubah-ubah, dan akan selalu 

diperhitungkan dalam penerbangan sipil, sehingga badan 

meteorologi di seluruh dunia senantiasa akan menugaskan  
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petugas khusus untuk mengamati cuaca penerbangan (aviation 

weather). ROFOR (Route of Forecast), TAF (Terminal 

Aerodrome Forecast), METAR (Aviation Routine Weather 

Report = ICAO), SPECI (Special report of meteorological 

conditions), OPMET (OPerational METeorological) dan 

SIGMET (Significant Meteorological Information)  merupakan 

produk meteorologi penerbangan yang sangat penting bagi 

keselamatan penerbangan di seluruh dunia.  

Sebagai contoh NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration)  dari Amerika memiliki Aviation Weather Center 

dan Bureau of Meteorology Australia memiliki badan khusus 

Aviation Weather Service. Badan meteorologi penerbangan di 

seluruh dunia dikenal memiliki singkatan MET khususnya di 

lingkungan penerbangan sipil. Para petugas MET bekerja 24/7 

bersama petugas ATS (Air Traffic Services) di seluruh dunia 

demi mewujudkan keselamatan penerbangan seutuhnya. Itulah 

tradisi kami sebagai pelaku keselamatan yang telah bertugas 

sejak lama. Salam selamat dan salam sehat bangsaku. 

------ Selesai ------

 

Sumber: AFP, Wikipedia English Version dan Skybrary, 

diunggah di Dunia Menyapa Negeri dari indonesia-icao.org 

https://indonesia-icao.org/index.html

