
P
ertempuran sengit 
antara pasukan Irak 
dan pemberontak serta 

kelompok yang memiliki 
afiliasi dengan Al-Qaidah 
di dekat Fallujah, Selasa 
lalu, terjadi 24 jam setelah 
Amerika Serikat setuju 
untuk mempercepat penju-
alan senjata kepada peme-
rintah di Bagdad. Al-Qaidah 
adalah musuh bebuyutan 
Amerika karena dianggap 
sebagai otak serangan pada 
11 September 2001, yang 
menewaskan sekitar 3.000 
orang.

Pertempuran antara ten-
tara Irak dan gerilyawan 
itu menimbulkan dilema 
bagi pemerintah Amerika 
Serikat, yang tentara ter-
akhirnya keluar dari nega-
ra ini pada Desember 2011 
setelah hampir satu dekade 
menetap di sana. Di satu 
sisi, pemerintah Barack 
Obama tak setuju dengan 
pendekatan sektarian yang 
dipakai Perdana Menteri 
Irak Nouri al-Maliki ihwal 
politik dalam negeri. Di 
sisi lain, ia khawatir akan 
kebangkitan Al-Qaidah di 
negara itu.

AS mengumumkan pada 
Senin lalu bahwa mereka 
mempercepat penjualan 
perlengkapan militer ke 
Irak, termasuk 10 drone 
ScanEagle dan 48 drone
Raven. Drone itu murni 
untuk keperluan pengin-
taian. Sebanyak 75 rudal 
Hellfire dari Amerika juga 
sudah tiba di Irak pada 
pekan lalu. Kekhawatiran 
akan menguatnya Al-
Qaidah di kawasan ini 
membuat Amerika memu-
tuskan segera membantu 
pemerintah Maliki.

Pemerintah Irak mende-
sak para pemimpin suku 
di kota itu agar melawan 
pemberontak dan meng-
usir mereka. Para peja-
bat keamanan dan para 
pemimpin suku menga-
takan Maliki telah setuju 
menunda serangan udara 
dan darat untuk memberi 
waktu bagi orang-orang 
di dalam Fallujah untuk 

memaksa para milisi kelu-
ar dari kota. “Jika tidak, 
serangan akan segera 
datang,” kata seorang per-
wira pasukan khusus Irak 
kepada Reuters. 

Pengambilalihan pusat 
Kota Fallujah dan ping-
giran Ramadi oleh demon-
stran dari kelompok Sunni, 
termasuk grup Al-Qaida  
Islamic State of Iraq and 
Syria (Isis), merupakan isu 
simbolis yang penting bagi 
Amerika. Kedua kota itu 

merupakan tempat per-
tempuran berdarah sela-
ma pasukan internasional 
yang dipimpin AS melaku-
kan invasi ke sana untuk 
menjatuhkan Saddam 
Husein, yang dianggap 
mendukung terorisme dan 
memiliki senjata pemus-
nah massal, dugaan yang 
tak berhasil dibuktikan.

“Hal ini amat memalu-
kan bagi AS. Ini adalah 
kota ikon yang direbut 
dengan biaya yang sangat 

besar oleh Amerika Serikat. 
Sangat memalukan meli-
hatnya diambil alih lagi 
oleh kelompok Islamis,” 
kata Shashank Joshi, seo-
rang spesialis keamanan 
Timur Tengah yang berba-
sis di London, Royal United 
Services Institute.

Profesor hubungan 
internasional di London 
School of Economics Toby 
Dodge itu mengaku yakin 
pemerintah Irak bisa 
mengalahkan Al-Qaidah. 

Militer Irak berkekuatan 
933 ribu personel, sedang-
kan anggota Al-Qaida 
sekitar 3.000 anggota, naik 
tiga kali lipat dibanding 
pada 2011. Namun Joshi 
mengatakan Al-Qaidah 
hanya satu unsur dalam 
koalisi yang menentang 
pemerintahan Maliki. 

Maliki, dari suku Syiah, 
dituduh menciptakan kri-
sis dengan menjalankan 
kebijakan sektarian dan 
mendepak kolega Sunni-
nya dari posisi penting di 
pemerintahan. Kongres 
AS memblokir penjualan 
helikopter tempur Apache 
kepada pemerintah Irak 
karena khawatir benda itu 
digunakan untuk mem-
bungkam rivalnya dari 
golongan Sunni. Gedung 
Putih, yang khawatir akan 
kebangkitan Al-Qaidah, 
mendukung penjualan itu.

Menurut pengamat per-
tahanan, masalah yang 
dihadapi Gedung Putih 
selama beberapa minggu 
mendatang adalah bagai-
mana mendukung peme-
rintah Irak di Falluja dan 
Ramadi tanpa mendorong 
Maliki, yang beranggapan 
ia tidak harus mencari 
solusi politik atas situa-
si terakhir di negaranya. 
“Semakin banyak Anda 
memberi dukungan kepa-
da dia, sehingga merasa 
ada solusi militer murni, 
semakin sulit untuk mem-
bujuknya berkompromi 
dengan lawan Sunni-nya,” 
kata Joshi.

Anthony Cordesman 
dan Sam Khazai dari 
Washington for Strategic 
International Studies, 
dalam sebuah laporan 
berjudul “Iraq in Crisis”, 
beberapa waktu lalu 
memberi gambaran yang 
lebih pesimistis. “Tidak 
ada kekuatan dari luar 
yang dapat mengubah 
situasi. Mengingat perpe-
cahan politik di Irak dan 
kepemimpinannya, yang 
paling bisa dilakukan AS 
dan negara-negara luar 
adalah memilih alternatif 
yang buruk atau opsi yang 
paling buruk,” demikian 
ditulis dalam laporan itu.
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T
ermometer menunjukkan 
angka minus 26 derajat 
Celsius. Tapi itu bukan 

halangan bagi 70 ribu supor-
ter tim Green Bay Packers 
datang ke Stadion Lambeau 
Field, Wisconsin, Ahad malam 
lalu. Memakai pakaian hangat 
berlapis-lapis, mereka menon-
ton timnya menjamu San 
Francisco 49ers dalam kompe-
tisi National Football League.

Ini laga terdingin sejak 
Packers menjamu Dallas 
Cowboys pada 1967 dalam 
suhu minus 25 derajat. Larut 
dalam euforia pertandingan, 
mereka seakan melupakan 
anomali gelombang udara 
superdingin. Memang, udara 
dingin kali ini tak lazim. Suhu 
udara turun drastis puluhan 
derajat di bawah nol. Para ahli 
cuaca memeriksa data dan 
radar, mereka menemukan 
penyimpangan gerakan pusar-
an udara dingin kutub utara. 

Polar vortex, pusaran udara 
dingin itu, berulah.

Zadrach Ledoufij Dupe, dosen 
meteorologi dari Departemen 
Meteorologi Institut Teknologi 
Bandung, mengatakan polar 
vortex lazim terjadi di musim 
dingin dan intensitasnya 
akan berkurang pada musim 
panas. Pusaran udara dingin 
pampat itu ditahan jet stream 
atau aliran angin kencang di 
atmosfer kutub. “Ada semacam 
tembok udara yang mencegah 
pusaran itu melenceng ke luar,” 
kata Zadrach.

Namun kali ini siklon Arktik 
itu lolos dan bergerak jauh 
ke selatan meliputi sebagi-
an besar Amerika Serikat.  
“Dinginnya mematikan. 
Anda bisa meninggal dalam 
10 menit jika tak memakai 
pakaian hangat yang bagus,” 
kata Wali Kota Indianapolis, 
Greg Ballard, yang memutus-
kan meliburkan kegiatan di 
sekolah dan perkantoran.

Di Kota Chicago, Illinois, suhu 
drop hingga rekor terendah-
nya, minus 27 derajat, meme-

cahkan rekor minus 25 derajat 
yang pernah terjadi pada 1884 
dan 1998. Pemerintah setem-
pat mengeluarkan peringatan 
bagi warga atas udara dingin 
yang bisa membuat kulit iri-
tasi, hipotermia, serta radang 
dingin. Sedikitnya 17 orang 
meninggal akibat gelombang 
suhu dingin yang dimulai 
akhir pekan lalu itu.

Warga Kanada, yang tak 
asing dengan suhu dingin 
kali ini, juga ikut menggigil. 
Nyaris di seantero negeri, suhu 
bisa anjlok hingga minus 50 
derajat Celsius. Penyimpangan 
polar vortex utara menyebar-
kan gelombang dingin ke arah 
selatan. Namun, karena terjadi 
di atas lautan dan pertukaran 
udara lebih baik, efek polar 
vortex utara tidak separah 
yang ditimbulkan saudaranya 
di belahan selatan. “Polar vor-
tex selatan jauh lebih ekstrem 
dan berkaitan dengan keru-
sakan ozon,” kata Zadrach.

Polar vortex selatan, yang 
terbentuk pada Juni-Juli, jauh 
lebih dingin. Saat suhu pusar-

an mencapai minus 80 derajat 
Celsius, udara padat di stratos-
fer membentuk semacam awan 
dan menjebak chlorofluorocar-
bons (CFC), senyawa kimia ber-
bahaya perusak ozon. Zadrach 
mengatakan kerusakan ozon 
di langit kutub selatan terjadi 
ketika sinar matahari mun-
cul pada September. Radiasi 
ultraviolet memecah senyawa 
CFC membentuk klorin yang 
reaktif terhadap ozon.

Fenomena pelubangan lapis-
an ozon di langit kutub sela-
tan ini berulang setiap tahun. 
Akumulasi CFC di stratosfer 
menjadi berbahaya saat sinar 
matahari datang di belahan 
selatan dan musim berganti. 
Namun, saat musim dingin, 
radiasi sinar matahari yang 
memecah senyawa CFC ber-
kurang. “Saat itulah konsen-
trasi ozon kembali membaik,” 
kata Zadrach. Banyaknya 
kandungan CFC di atmosfer 
menjamin perusakan ozon 
terulang. Makanya, kata dia, 
penggunaan CFC dilarang 
keras.

Menurut Zadrach, anoma-
li polar vortex ini tak ber-
pengaruh langsung terhadap 
Indonesia. “Iklim Indonesia 
lebih banyak dipengaruhi per-
gerakan udara yang disebut 
Sirkulasi Walker di ekuator,” 
kata Zadrach. Saat Sirkulasi 
Walker menguat dan bergerak 
ke barat, ia turut membawa 
awan hujan. Saat sirkulasi 
melemah dan bergerak ke 
timur, udara menjadi lebih 
kering.

Fenomena cuaca El Nino dan 
La Nina dipengaruhi pergerak-
an Sirkulasi Walker. El Nino 
terjadi saat Sirkulasi Walker 
bergerak ke timur, menyebab-
kan udara lebih kering dan 
membuka musim kemarau. 
Sedangkan La Nina terjadi 
saat Sirkulasi Walker bergerak 
ke barat, yang membuat inten-
sitas hujan Indonesia bertam-
bah. Ini yang dikenal dengan 
kemarau basah. Beruntung, 
saat ini Sirkulasi Walker dalam 
kondisi netral.
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Polar vortex juga terjadi 

di belahan selatan. Iklim 

Indonesia lebih banyak 

dipengaruhi Sirkulasi Walker.
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MENGHEMPAS AMERIKA UTARA 
Polar vortex adalah pusaran udara dingin di 
atas kutub utara dan selatan. Polar vortex 
utara yang berputar berlawanan dengan arah 
jarum jam ini diameternya mencapai 1.000 
kilometer. Ia punya dua pusat pusaran se-
perti mata badai. Pusaran udara bertekanan 
rendah ini bergerak di atmosfer puluhan ribu 
meter di atas Baffin Island, Kanada, hingga 
bagian timur laut Siberia, Rusia. Bukan hal 
yang aneh jika polar vortex sesekali meluncur 
ke selatan. Dorongan udara hangat ke arah 
utara bisa membuat siklon itu melenceng.

Polar vortex, udara 
dingin membeku 
terperangkap di 
Arktik.

Udara Arktik

Kelokan kecil dari 
aliran/arus udara 

yang kuat biasanya 
menghilangkan 

udara dingin ini.

DALAM KONDISI 
NORMAL

MUSIM DINGIN 
SEKARANG: TAHAP I

MUSIM DINGIN 
SEKARANG: TAHAP II

MUSIM DINGIN 
SEKARANG: TAHAP III

Polar vortex 
di kutub yang 
sangat kuat.

Aliran udara 
yang sangat 

kuat.

Udara Arktik terperangkap 
sangat lama, lalu menjadi 
sangat dingin dan padat.

Polar vortex 
melemah, 
mendorong 
udara Arktik ke 
selatan.

Arus angin 
melemah dan 

kelokannya 
menjadi lebih 

besar.

Udara hangat bergerak ke utara.

Karena udara kutub 
menjadi padat dan 
disalurkan di antara dua 
wilayah yang hangat, 
aliran udara merambah 
ke selatan AS.

Salju tebal menutupi Taman  Nasional Niagara Falls 7 Januari 2014.

DILEMA AS DI FALLUJAH
Al-Qaidah hanya satu unsur dalam koalisi yang 

menentang pemerintahan Maliki. 

AS DAN PERANG IRAK

US$ 1 triliun
Jumlah total pengeluaran 
yang disetujui dari uang 
wajib pajak dalam Perang Irak 
sampai 2011.  

US$ 9 miliar
Jumlah total uang yang hilang 
atau belum diperhitungkan 
dari Perang Irak.

US$ 549 juta
Jumlah total uang yang hilang 
atau belum diperhitungkan 
dari perlengkapan yang dicuri.

US$ 6,6 miliar
Jumlah total uang pembayar 
pajak AS yang dialokasikan 
untuk pembangunan kembali 
Irak.

US$ 1,4 miliar
Jumlah kelebihan bayar 
Halliburton yang dianggap 
Departemen Pertahanan AS 
tidak masuk akal dan tidak 
berdasar.

4.845 buah 
Total jumlah bom yang 
dijatuhkan selama Perang 
Shock and Awe di Irak.

US$ 7,3 miliar
Jumlah total pengeluaran bu-
lanan Perang Irak sepanjang 
2009.

US$ 12 miliar
Jumlah total pengeluaran bu-
lanan Perang Irak sepanjang 
2008.

4.487 orang
Total jumlah tentara AS yang 
tewas dalam Perang Irak.

98 persen 
Jumlah persentase tentara 
pria AS yang tewas dalam 
Perang Irak. 

82 persen 
Jumlah persentase non-
perwira AS yang tewas dalam 
Perang Irak. 

316
Total jumlah pasukan non-AS 
yang tewas di Irak, 179 di 
antaranya pasukan Inggris.

32.223
Total jumlah tentara AS yang 
terluka dalam Perang Irak.  

20 persen
Persentase tentara AS yang 
mengalami luka otak serius 
atau cedera tulang belakang.  

30 persen 
Jumlah persentase tentara 
AS yang bertugas di Perang 
Irak yang mengalami masalah 
kesehatan mental serius 
dalam waktu 4 bulan setelah 
pulang ke negaranya.

75
Jumlah helikopter AS yang 
jatuh dalam perang Irak

 SUMBER: ANTIWAR, GUARDIAN, 

MILITER AS

Pria bersenjata berkumpul di jalan sambil meneriakkan slogan anti-pemerintahan Nouri al-Maliki, 
di Fallujah, 65 kilometer arah barat Bagdad, Selasa lalu. 
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