
 

erselancar atau surfing, idealnya dilakukan di sebuah pantai 
yang memenuhi syarat. Secara umum, pantai yang baik bagi 
peselancar pemula adalah yang berangin lepas pantai yang 
tidak terlalu kuat, bergelombang panjang, groundswell yang 
cukup dalam (kedalaman gelombang besar), tidak ramai 

dipergunakan dan cukup sinar matahari  (sunny). Arah 
gelombang sangat dipengaruhi oleh arah angin setempat dan 
keberadaan angin dipengaruhi oleh tekanan udara permukaan laut dan 
daratan. Jadi pada dasarnya angin yang berlawanan dengan arah 
berselancar harus cukup, yaitu yang bertiup dari daratan sampai jauh ke 
lepas pantai (offshore). Offshore wind, lawannya adalah  onshore wind 
yaitu angin dari arah  tengah laut ke daratan. Sederhananya, 
berselancar adalah seperti “menunggangi gelombang”, dengan melawan 
arah angin yang berlawanan sebagai penahannya. 

Namun, pengelola bandar udara di Jerman mencoba memfasilitasi jenis 
hobi dan juga olah raga jenis itu untuk dilakukan di tempat yang lain. 
Ditawarkanlah selancar berbayar di terminal bandar udara, dan berhasil. 
Munich  Airport  sudah memiliki fasilitas yang disebut stationary wave 
riding sejak 5 tahun yang lalu. Selancar di sini, faktor angin dan sinar 
matahari memang tidak dapat seluruhnya dipenuhi seperti layaknya di 
pantai, karena  kegiatannya ditempatkan di dalam gedung terminal 
bandar udara (indoor). Fasilitas berselancar di bandar udara ini, selain 
memiliki “kolam pantai besar”, juga dilengkapi fasilitas tempat duduk 
penonton seperti sebuah stadion.   Selain ombak buatan selebar 10 
meter dan  gelombang yang dapat   mencapai setinggi 1,5 meter, juga 
kekuatannya yang dapat diatur. Ketinggian ombak buatan yang 1,5 



meter itu  lebih dari cukup untuk melakukan selancar seperti di pantai 
sesungguhnya. 

Surfing di tempat ini diperuntukkan bagi semua lapisan pengunjung dan 
penumpang, baik tua, maupun muda dan anak-anak (8-14 tahun). 
Tersedia slot untuk peselancar pro dan  pemula serta belajar dengan 3 
tingkatan kesulitan.  Layanan Surf & Style tidak sepanjang tahun, namun 
dibuka di saat autumn (musim gugur) saja setiap tahunnya antara 16 

September – 9 Oktober, setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. 
Setiap tanggal 2 Oktober khusus bagi rombongan keluarga. Pada 
tanggal 8 dan 9 Oktober 2019 telah  diadakan European Championship 
in Stationary Wave Riding yang diikuti oleh 130 peserta dari seluruh 
dunia. Sebenarnya Surf & Style di tahun ini akan memasuki tahun ke-5, 
namun sejak mewabahnya COVID-19,  semua jadwal tahun 2020  
ditiadakan. Berselancar di Munich Airport, menurut pengelola, memiliki 
gelombang buatan terbesar di dunia yang dibuat mendekati  keadaan 
seperti  gelombang sebenarnya di pantai. 

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

Sumber: Munich Airport dan disusun oleh/di indonesia-icao.org 
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