
Turbulensi Di atas Samudera Pasifik 

 

Air Canada dengan nomor penerbangan AC33 melakukan penerbangan reguler dari Vancouver, 

Kanada menuju Sydney Australia pada 11 Juli 2019.  Pesawat jenis B777 seri 200 C-FNNH pada 

penerbangan jarak jauh nonstop berjarak ± 12.500 km itu tengah mengangkut 269 penumpang 

dengan 15 awak pesawat. Penerbangan  segment Vancouver sampai di sekitar 900 km South West 

dari Honolulu yang berjarak sekitar ± 5.500 km, masih diterbangi dalam kondisi normal, namun 2 jam 

setelah melewati Honolulu pada 

ketinggian jelajah 36.000 kaki  di 

saat udara terlihat jernih yang 

cerah tanpa awan, terjadilah 

turbulens yang disebut CAT  

setingkat Severe yang 

mengakibatkan pesawat terjatuh 

± 100 kaki secara tiba-tiba. Akibat 

Clear Air Turbulence (CAT) itu 

sejumlah penumpang dan awak 

pesawat terlempar ke atap kabin 

penumpang. Kejadian yang 

berlangsung singkat 10-15 detik telah mengakibatkan 37 orang mengalami cedera. 9 orang 

diantaranya dinyatakan cedera serius, sedangkan sisanya dinyatakan hanya mengalami cedera ringan. 

Kapten pesawat kemudian melakukan pengalihan pendaratan ke Honolulu dan mendarat dengan 

selamat sekitar pukul 06.46 pagi hari waktu setempat, atau 2 jam 15 menit   setelah kejadian tersebut.  

Pada gambar paling atas terlihat citra infra-red satelit cuaca GOES-W yang menggambarkan jernihnya 

udara di saat kejadian. 

Terkait dengan fenomena alam yang  hingga saat ini masih belum dapat diketahui  secara pasti 

keberadaan dan kapan terjadinya oleh alat pendeteksi cuaca terkini, seorang ilmuwan bernama Dr. 

Paul Williams dari University of Reading, Reading Inggris masih sedang menelitinya. Dr. William adalah 

seorang periset pertama yang melakukan penelitan khusus  tentang pengaruh perubahan cuaca 

terhadap munculnya peningkatan turbulensi. Dr. Williams hingga saat ini terus menelitinya secara 



khusus di rute penerbangan sibuk yang melintasi Samudera Pasifik bagian Utara. Melalui jurnal ilmiah 

Advance in Atmospheric Sciences dijelaskan olehnya, bahwa penelitiannya dilakukan  dengan 

mempergunakan alat bantu super komputer simulasi. Tujuan penelitiannya diharapkan dapat 

mengetahui bagaimana hubungannya antara  peningkatan kadar kabon dioksida di atmosphere  di 

musim winter yang dapat mempengaruhi munculnya tubulensi di udara jernih yang cerah tanpa awan. 

Penelitian dilakukan juga untuk penerbangan di ketinggian Flight Level 39.000 di rute transAtlantik, di 

mana di ketinggian itu kadar CO2 menyebar dan meningkat. Dalam sebuah artikel yang banyak 

dipublikasikan oleh 

media internasional 

dengan judul Severe 

Air Turbulunce Could 

Tripple Due to Climate 

Change, yang 

keseluruhan isinya 

merupakan kutipan 

dari hasil penelitian Dr. 

Williams disebutkan 

bahwa  secara global, 

aktualnya telah terjadi 

63.000 turbulensi 

setingkat Moderate  ke 

arah lebih besar 

(Severe dan Extreme)  

dan 5.000 setingkat Severe dan ke arah yang lebih besar (Extreme), setiap tahunnya. Intensitas 

turbulensi di urut dari yang kecil sampai besar sebagai Light-Moderate-Severe dan Extreme. Pada 

gambar di atas dalam paragraf ini, yang diambil oleh awak  stasiun ruang angkasa (ISS = International 

Space Station), terlihat perairan di atas Samudera Pasifik yang tertutup oleh awan Stratocumulus (SC), 

di lokasi 460 mil timur dari Pulau  Honshu  selatan, Jepang.  

Awan Stratocumulus merupakan jenis awan rendah yang dapat membentuk awan Cumulonimbus (CB) 

dalam waktu yang tidak terlalu lama.  CB merupakan salah satu jenis awan yang senantiasa harus 

dihindari di sepanjang penerbangan. 

Ketinggian awan di bagi menjadi 3, yaitu 

Low Clouds, Middle Clouds dan High 

Clouds. Hanya 1 jenis awan yang bisa 

berada di ketiga ketinggian itu sekaligus, 

yaitu jenis awan yang paling harus 

dihindari dalam penerbangan, 

Cumulonimbus (CB), lihat gambar di 

samping ini. 

Untuk menemukan hasil yang memenuhi 

unsur keselamatan penerbangan, Dr 

Williams melakukan penelitian dengan 

memadukan antara ketinggian pesawat 

dan kaitannya dengan ketergantungan 

terhadap perubahan musim dan menganalisa model perubahan  iklim serta  membuat skenario 

peringatan untuk mendapatkan jumlah ketidakpastiannya.  Ilmuwan Dr. Williams bersama tim nya, 

saat ini juga sedang memprioritaskan penelitiannya di berbagai rute penerbangan lainnya. 



Hasil  penerlitian Dr. Williams beserta timnya lebih dikhususkan di penerbangan rute transPasifik dan 

transAtlantik. Penelitian itu menghasilkan berbagai gambaran peningkatan dalam jumlah dan 

intensitas turbulens.  Intensitas turbulens setingkat Light (ringan) meningkat 50% di atmosphere, 

turbulens Light ke Moderate meningkat 75%, turbulensi Moderate 94%, turbulensi Moderate ke 

Severe 127% dan Severe sebanyak 149%.  Diperkirakan turbulens akan meningkat terus hingga 3 x 

lipat di tahun-tahun 

mendatang. Perkiraan 

konservatif khusus di rute 

padat di atas Samudera 

Atlantik Utara telah 

menunjukkan terjadi 790 

turbulens yang 

mengakibatkan cedera per 

tahun dengan jenis cedera 

ringan dialami oleh sebanyak 

687 awak kabin, dan 38 

diantaranya mengalami 

cedera berat, sedangkan yang dialami penumpang sebanyak 120 cedera ringan dan 17 cedera berat.  

Jumlah  awak kabin yang mengalami cedera tercatat lebih banyak dibandingkan penumpang, karena 

para awak kabin itu sedang dalam menjalankan tugas di saat cuaca terlihat jernih, sehingga sedang 

tidak mempergunakan sabuk keselamatan. Cedera berat ditandai dengan luka memar atau patah atau 

retaknya tulang di  bagian tubuh seperti punggung, kaki, tangan dan luka di bagian kepala.  Gambar di 

paragraf ini adalah infografis turbulensi akibat  puncak gunung sehingga biasa disebut sebagai 

mountain wave turbulence. Intensitas turbulensi di sepanjang puncak gunung dapat mencapai 

Severe. 

Sejatinya tidak semua turbulens akan di alami oleh penerbangan. Pada dasarnya udara yang memiliki 

peluang terjadinya turbulens berintensitas besar, akan dihindari baik secara lateral maupun vertikal 

secara lebih dini oleh 

pesawat asalkan dapat 

terdeteksi oleh radar 

cuaca, namun dalam 

kenyataannya, untuk jenis 

CAT tidak dapat dideteksi 

karena tidak  memiliki 

tanda—tanda visual sama 

sekali yang dapat dijadikan 

sebagai peringatan dini 

bagi awak kokpit. Gambar 

di kanan adalah infografis  

CAT yang bersumber dari 

FAA yang dibuat oleh  

seorang peduli 

keselamatan bernama Melina Yingling. Di infografis ini digambarkan bagaimana CAT terjadi akibat 

adanya gelombang udara jet stream yang ditimbulkan oleh adanya tekanan udara hangat dan dingin 

dan memiliki kecepatan berbeda. 



CAT lain terjadi pada 15 Juli 2014 silam, ketika pesawat jenis A340-600 milik maskapai South African 

Airways (SAA) yang sedang melayani rute reguler dari Johanesburg (South Africa) ke Hong Kong 

mengalami turbulensi setingkat 

Severe. Uniknya kecelakaan ini 

kejadiannya bukan di atas 

Samudera, namun di ruang 

udara Malaysia di atas Kuala 

Lumpur.  CAT memang masih 

menjadi misteri yang bisa 

dihadapi oleh maskapai apapun 

dan di ruang udara manapun di 

dunia. Data selengkapnya 

akibat CAT yang dialami SAA-

286 dapat dilihat di inforgrafis 

sebelah ini. 

Banyak pihak yang terkait 

keselamatan penerbangan 

peduli dengan terus melakukan 

kerjasama dengan ilmuwan, peneliti dan industri pembuat radar cuaca atau peringatan dini cuaca 

untuk menemukan dan menciptakan alat pendeteksi keberadaan CAT.  Ada 2 perusahaan pelopor 

radar cuaca yang terkenal telah menghasilkan produk peringatan dini bergenerasi lanjut yaitu, 

Honeywell dan Rockwell Collins.Maskapai di Amerika bersama FAA telah mengalokasikan dana 

sebesar 200 juta USD/tahun untuk mengatasi masalah CAT ini, dalam kaitannya dengan pembayaran 

asuransi dan efisiensi dalam operasionalnya. Sampai sekarang para periset di dunia masih terus 

melakukan penelitian tentang tindakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi dan menghindari 

turubulensi ini, namun sayangnya belum menghasilkan penemuan alat peringatan dini yang terbaik 

demi keselamatan.  

Mengenakan sabuk keselamatan secara benar di sepanjang perjalanan, besar kemungkinannya adalah 

masih merupakan satu-satunya tindakan keselamatan yang hingga saat ini masih sangat terbukti 

keampuhannya. Jadi Fasten Seat Belt While Seated di sepanjang penerbangan Anda. Kami menulis 

hanya untuk keselamatan Anda.  Salam Selamat dari Indonesia-ICAO.org. 

(Sumber: AVH News, Airline Ratings  dan CBC News) 


