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Kondisi curah hujan di Stasiun Meteorologi Kualanamu pada bulan 

Maret cukup rendah namun sudah meningkat dibandingkan bulan 

Februari. 

Pada Maret 2018, 

variabilitas curah hujan di 

wilayah Stamet Kualanamu 

tidak signifikan dimana 

pada bulan ini hanya 

terdapat 8 hari hujan. Curah 

hujan tertinggi hanya 

mencapai 9.9 mm dan 28.5 

mm yang terjadi pada 

tanggal 8 dan 20 Maret 

2018. Frekuensi terjadinya 

curah hujan terendah (CH = 

0 mm) dalam bulan Maret 

mencapai 61.3%. 

Berdasarkan analisis 

streamline terlihat pada 

tanggal 20 Maret 2018 di 

wilayah pesisir timur timur 

Sumatera Utara terdapat 

daerah pengumpulan angin 

atau konvergensi. Daerah 

konvergensi ini mendukung 

pertumbuhan awan-awan 

yang berpotensi 

meningkatkan curah hujan di 

wilayah Sumatera Utara 

khususnya di wilayah pesisir 

timur. Hal tersebut 

menyebabkan curah hujan yang terjadi pada tanggal 20 lebih tinggi dibandingkan hari lainnya 

pada bulan Maret. 
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Arah angin pada bulan ini 

dominan dari utara dan barat 

daya. Kondisi arah angin 

yang memotong arah 

landasan (crosswind) sebesar 

65,99% dan angin calm 

sebesar 12,10%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

erdasarkan data 5 tahun terakhir sejak beroperasinya 

Bandara Internasional Kualanamu Deli Serdang, terlihat 

bahwa angin permukaan di Bandara Internasional Kualanamu pada bulan Maret cenderung 

bertiup dari arah Utara dan Barat Daya dengan kecepatan rata-rata 4-11 knots atau 8-22 km/jam 

(Gambar 1). Kondisi yang sama terjadi pada tahun ini, di bulan Maret 2018. Secara umum, angin 

bertiup dari arah utara dan barat daya dengan kecepatan angin rata-rata 4-11 knots atau 8-22 

km/jam. Angin dari utara umumnya bertiup pada siang hari, sedangkan angin dari barat daya 

bertiup pada sore hingga pagi hari keesokan harinya, dan angin calm (tenang) umumnya terjadi 

pada malam sampai pagi hari.  

 

 

 
 

 
Gambar 1.Windrose Arah dan Kecepatan Angin  

                 Stasiun Meteorologi Kualanamu Bulan 
                 Maret 2014-2018 

Gambar 2.Windrose Arah dan Kecepatan Angin  

                 Stasiun Meteorologi Kualanamu Bulan 
                 Maret 2018 
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 Dilihat dari distribusi klasifikasi 

kecepatan anginnya, pada bulan Maret 

2018 angin paling dominan bertiup dengan 

kecepatan 1-4 knots atau 2-8 km/jam, 

yaitu dengan persentase sebanyak 44%. 

Angin dengan kisaran kecepatan 4-7 knots 

atau 8-14 km/jam memiliki persentase 

sebanyak 15%. Angin dengan kisaran 

kecepatan 7-11 knots atau 14-22 knots 

terjadi dengan persentase 25%. Angin 

dengan kecepatan maksimum bertiup pada 

bulan Maret 2018 berkisar antara11-17 

knots atau 22-34 km/jam dengan 

persentase sebesar 3.5%. angin calm 

(tenang) terjadi dengan persentase 12.1%. 

 

 

Dilihat dari komponen anginnya, jika 

diasumsikan pendaratan pesawat pada 

runway 23, maka pada bulan Maret 

2018 crosswind yang terjadi sebesar 

65.99%, di mana 19.22% adalah right 

crosswind dan 35.21% adalah left 

crosswind. Tailwind yang terjadi pada 

bulan Maret 2018 sebesar 46.77% dan 

headwind sebesar 41.12% dengan angin 

calm sebanyak 12.10%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.Distribusi Klasifikasi KecepatanAngin Stasiun 

Meteorologi Kualanamu Bulan Maret 2018 

Gambar 4. Visualisasi RunwayBandara Kualanamu dan 

Komponen Angin Bulan Maret 2018 
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JARAK PANDANG RATA-RATA MARET 2018 

 

 

 

nformasi jarak pandang sangat diperlukan di Bandar Udara guna untuk kelancaran 

pendaratan dan lepas landas pesawat terbang terutama juga untuk pesawat terbang 

yang belum memiliki IFR (Instrument Flight Rules) atau disebut dengan penerbangan 

yang mempunyai batas minimum Jarak pandang.  Sehingga saat pesawat akan melakukan 

lepas landas dan yang akan mulai mendarat di dekat permukaan dapat melaksanakan 

lepas landas dan pendaratan dengan baik dengan adanya informasi jarak pandang 

tersebut. Untuk itu Stasiun Meteorologi Kualanamu mengeluarkan informasi Jarak 

Pandang guna memberikan informasi kepada Bandara Kualanamu. 

 

Untuk nilai 

jarak pandang rata-rata 

pada bulan Maret 2018 

yang tertinggi terjadi 

pada tanggal 31 Maret 

sebesar 7.4 km dan 

rata-rata terendah 

terjadi pada tanggal 15 

Maret sebesar 4.6 km. 

Sedangkan nilai 

tertinggi jarak pandang 

harian pada bulan 

Maret sebesar 10 km, 

dimana nilai tertinggi 

jarak pandang harian ini 

hampir terjadi setiap 

hari dari tanggal 1 hingga 31 Maret dan untuk nilai terendah jarak pandang harian pada bulan 

Maret sebesar 0.8 km. Jarak pandang terendah tersebut terjadi pada tanggal 5, 8, 25 Maret dan 

sering terjadi pada pukul 02.00 – 08.00 WIB. 

 

Kejadian - kejadian yang mengurangi jarak pandang pada bulan Maret diantaranya adalah 

kejadian cuaca seperti Fog (Kabut) dan Hujan Lebat disertai guntur. Untuk kejadian cuaca 

dengan jarak pandang terendah dominan terjadi karena Fog di bulan Maret. Sehingga dapat 

dilihat dari kejadian jarak pandang terendah cenderung terjadi dini hari hingga pagi hari. Tetapi 

tidak menutup kemungkinan kejadian jarak pandang terendah tersebut dapat terjadi pada siang, 

sore maupun malam hari tergantung dari adanya gangguan cuaca. 

 

I 
VISIBILITY 
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 Bulan Maret tahun 2018  merupakan bulan dimana siklus peredaran semu matahari 

menuju ekuator. Tepatnya tanggal 23 Maret merupakan puncak matahri tepat berada di atas garis 

ekuator. Wilayah Sumatera Utara yang terletak  pada 1°-4° LU  dan 98° - 100° BT  berada 

sedikit di atas ekuator sedikit banyak berpengaruh terhadap peredaran gerak semu tahunan 

Matahari tersebut. 

Kondisi Suhu udara 

yang terjadi sepanjang 

bulan Maret 2018 di 

kualanamu rata rata 

berkisar 27.4 °C dengan  

suhu tertinggi tercatat 

sebesar 33.5°C yang 

terjadi pada tanggal 25 

Maret 2018 dan suhu 

terendah tercatat 23.0° 

C yang terjadi ditanggal 

30 Maret 2018.  Suhu 

maximum yang terjadi 

sebesar 33.5°C ini lebih 

tinggi 1.5°C dari rata - 
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rata suhu maximum yang terjadi pada bulan Maret 2018 yakni sebesar 32.0°C. Hal ini dianalisa 

merupakan dampak dari fenomena ekuinox. 

Kondisi kelembapan rata – rata 

bulan Maret tahun 2018 adalah 

83% dengan tingkat 

kelembapan yang terbilang 

basah namun kondisi atmosfer 

tidak cukup labil dikarenakan 

pola streamline yang secara 

umum membentuk pola 

divergensi di wilayah sumatera 

utara pada umumnya dan 

kualanamu pada khususnya 

sehingga hanya sedikit hujan ( 

23 Hari tanpa Hujan ) 

menyebabkan sepanjang bulan 

maret kondisi cuaca hanya Cerah hingga berawan terjadi di kualanmu dengan rata rata 

penyinaran matahari 4.8 jam dari 8 jam total maksimal penyinaran. 
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A. ANALISA TEKANAN UDARA (QFF) 

Pada bulan Maret tahun 

2018 kondisi tekanan 

udara rata-rata per jam 

di Stasiun Kualanamu 

menunjukkan bahwa 

tekanan udara 

maksimum terjadi pada 

jam 03 UTC dengan 

nilai sebesar 1011.4 mb 

yang terjadi pada saat 

pagi hari dan tekanan 

udara terendah terjadi 

pada jam 10 UTC 

dengan nilai sebesar 

1006.9 mb  yang terjadi pada saat sore hari. Informasi tekanan udara sangat dibutuhkan untuk 

pelayanan penerbangan khususnya pada saat take off dan landing pesawat terbang di bandar 

udara. 

Pada bulan Maret secara umum pola 

tekanan udara di Stasiun Meteorologi 

Kualanamu cenderung fluktuatif atau 

perubahan tekanan udara harian dalam 

sebulan sangat signifikan . Kondisi 

tekanan udara pada bulan Maret tahun 

2018 menunjukkan untuk tekanan udara 

tertinggi terjadi pada tanggal 25 Maret 

dengan nilai tekanan udara sebesar 

1011.2 mb dan tekanan udara terendah 

terjadi pada tanggal 22 Maret dengan 

nilai tekanan udara sebesar 1007.1 mb. 

Pada bulan Maret posisi matahari berada di sekitar Ekuator, hal ini mengindikasikan untuk 

wilayah yang berada di sekitar Ekuator cenderung mendapatkan energi panas matahari yang 

lebih tinggi dibanding wilayah lain di Indonesia yang mengakibatkan wilayah di sektar Ekuator 

bertekanan udara rendah.  

 

TEKANAN UDARA 
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GRAFIK RATARATA TEKANAN 
UDARA QFE PER JAM BULAN 

MARET 2018 DI STASIUN 
METEOROLOGI KLAS I 

KUALANAMU 

B. ANALISA TEKANAN UDARA PERMUKAAN (QFE) 

Pada bulan Maret tahun 2018 kondisi 

tekanan udara permukaan (QFE) rata-rata 

per jam di Stasiun Kualanamu menunjukkan 

bahwa tekanan udara maksimum terjadi 

pada jam 03 UTC dengan nilai sebesar 

1010.3 mb yang terjadi pada saat pagi hari 

dan tekanan udara terendah terjadi pada jam 

09 UTC dengan nilai sebesar 1006.2 mb  

yang terjadi pada saat sore hari. Informasi 

tekanan udara sangat dibutuhkan untuk 

pelayanan penerbangan khususnya pada saat 

take off dan landing pesawat terbang di 

bandar udara. 

Pada bulan Maret secara 

umum pola tekanan udara di 

Stasiun Meteorologi 

Kualanamu cenderung 

fluktuatif atau perubahan 

tekanan udara harian dalam 

sebulan sangat signifikan . 

Kondisi tekanan udara pada 

bulan Maret tahun 2018 

menunjukkan untuk tekanan 

udara tertinggi terjadi pada 

tanggal 25 Maret dengan 

nilai tekanan udara sebesar 

1010.4 mb dan tekanan 

udara terendah terjadi pada tanggal 22 Maret dengan nilai tekanan udara sebesar 1006.3 mb. 

Pada bulan Maret posisi matahari berada di sekitar Ekuator, hal ini mengindikasikan untuk 

wilayah yang berada di sekitar Ekuator cenderung mendapatkan energi panas matahari yang 

lebih tinggi dibanding wilayah lain di Indonesia yang tekanan udara cenderung mengalami 

penurunan yang signifikan akibat pengaruh suhu yang semakin meningkat ada tanggal 22 maret 

2018. 
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