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ecara umum, variabilitas curah hujan pada

bulan April tahun 2018 tidak bebeda jauh dengan curah

hujan bulan Maret tahun 2018. Curah hujan pada bulan

April tahun 2018 memiliki dua puncak. Curah hujan tertinggi

mencapai 13mm pada

tanggal 23 April dan

mencapai 15.1 mm

pada tanggal 14 April.

Sedangkan frekuensi

terjadinya curah hujan

terendah (CH = 0 mm)

selama bulan April

tidak berbeda jauh

dari bulan Maret yaitu

mencapai 56.67%. Ini menunjukkan hampir separuh periode

bulan April tidak terjadi hujan di wilayah Kualanamu dan

sekitarnya.
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Sedangkan curah 
hujan yang terjadi 

pada tanggal 14 April 
2018 disebabkan 

adanya konvergensi di 
wilayah pantai timur 

Sumatera

Curah hujan yang 
tinggi pada tanggal 23 

April di wilayah 
Kualanamu dan 

sekitarnya 
disebabkan adanya 
gangguan sirkulasi 
“eddy” di sekitar 
pantai barat dan 

pantai timur 
Sumatera



tasiun Meteorologi Kualanamu memiliki peranan penting dalam memberikan

pelayanan penerbangan, dimana tugasnya adalah mengamati unsur-unsur cuaca yang

memberikan pengaruh terhadap operasi penerbangan, diantaranya adalahsuhu udara dan

kelembaban udara. Faktor penting dalam operasi penerbangan dari unsur – unsur

tersebut adalah daya angkat pesawat yang bermanfaat untuk mengurangi kecelakaan

pesawat terbang yang diakibatkan oleh suhu udara dan kelembaban udara.Semakin tinggi

suhu udara, maka semakin banyak jumlah uap air yang dapat dibawa oleh udara. Sehingga

suhu udara dan kelembaban udara mempunyai pengaruh besar terhadap kinerja pesawat

terbang karena efek mereka terhadap kerapatan udara.
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Pada bulan April suhu udara rata-rata di Bandara Kualanamu berkisar

antara 26.4°C hingga 29.4°C dimana nilai suhu udara maksimum mencapai 34.1°C yang

terjadi pada tanggal 28 dan 30 April 2018 dan untuk nilai suhu udara minimum

mencapai 23.6°C yang terjadi pada tanggal 10 April 2018. Sedangkan untuk kondisi

kelembaban udara rata-rata pada bulan April 2018 berkisar antara 79% hingga 90%

yang terbilang keadaan kondisi atmosfer pada bulan April 2018yang basah. Dapat

dilihat darinilai kelembaban udara rata-rata maksimal mencapai 99% di beberapa hari

di bulan April 2018 sedangkan nilai kelembaban udara minimum mencapai 57% pada

tanggal 9 April 2018 yang cukup kering.



Dari data suhu udara tertinggi pada bulan April yaitu pada tanggal 28

dan 30, dapat kita lihat bahwa nilai kelembaban udara tertinggi pada saat itu

berkisar 97%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu udara maka semakin

banyak jumlah uap air dan begitu juga sebaliknya. Sehingga dari hal tersebut kita

dapat mengetahui tinggi dan rendahnya kerapatan udara pada saat itu dan

pengaruhnya terhadap daya angkat pesawat pada operasi penerbangan di wilayah

Bandara Kualanamu.



ada bulan April tahun 2018 kondisi

tekanan udaraQFF rata-rata per jam di Stasiun

Kualanamu menunjukkan bahwa tekanan udara

maksimum terjadi pada tanggal 16 dan 17 dengan nilai

sebesar 1009.8 mb yang terjadi pada saat pagi hari dan

tekanan udara terendah terjadi pada tanggal 4 dan 5

dengan nilai sebesar 1007.2 mb yang terjadi pada saat

sore hari. Secara umum kondisi tekanan udara harian

memiliki pola fluktuasi yang sangat bervariasi.Pada

bulan April tahun 2018 kondisi tekanan udara QFF

rata-rata per jam di Stasiun Kualanamu menunjukkan

bahwa tekanan udara maksimum terjadi pada tanggal 16

dan 17 dengan nilai sebesar 1009.0 mb yang terjadi

pada saat pagi hari dan tekanan udara terendah terjadi

pada tanggal 4 dan 5 dengan nilai sebesar 1006.4 mb

yang terjadi pada saat sore hari. Secara umum kondisi

tekanan udara harian memiliki pola fluktuasi yang

sangat bervariasi.

E-buletin Stasiun Meteorologi Kualanamu, Edisi Mei 2018 5



Dari Grafik di bawah terlihat jelas bahwa

perbandingan tekanan udara antara bulan maret dan bulan april

tahun 2018 sangat bervariasi. Nilai maksimum rata-rata tekanan

udara harian pada bulan maret sebesar 1011.4 Mb sedangkan

nilai maksimum harian

pada bulan april sebesar

1009.8 Mb. Untuk

perbandingan nilai minim

rata-rata tekanan udara

harian pada bulan maret

2018 sebesar 1006.9 mb

sedangkan pada bulan

april 1007.2 mb.

Informasi tekanan

udara sangat dibutuhkan

bagi pelayanan informasi

penerbangan khususnya

pada Take off maupun

Landing pada pesawat

terbang.
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ari data 4 tahun terakhir sejak

beroperasinya Bandara Internasional

Kualanamu Deli Serdang, terlihat bahwa

angin permukaan di Bandara Internasional

Kualanamu pada bulan April dominan bertiup

dari arah Utara dan Barat Daya dengan

kecepatan rata-rata 2-11 knots atau 4-22

km/jam (Gambar 1). Pada bulan April 2018

angin bertiup cukup bervariasi dari arah

utara hingga barat daya dengan kecepatan

angin rata-rata 4-11 knots atau 8-22 km/jam.

Angin dari Utara – Timur Laut umumnya

bertiup pada siang - sore hari, sedangkan

angin dari Tenggara - Barat Daya bertiup

pada Malam hingga dinihari diikuti dengan

kondisi angin calm (tenang) umumnya terjadi

pada dinihari sampai pagi hari. Lokasi

landasan pacu Bandar Udara Kualanamu yang

dekat dengan pesisir pantai cukup

mempengaruhi kondisi angin pada bulan April

tahun 2018, dimana pada siang hari aktif

angin laut dari arah Timur Laut yang

berhembus ke runway 23 dan pada malam

hari aktif angin darat yang berhembus dari

arah Barat Daya ke arah runway 05 sehingga

mengakibatkan dominasi tiupan arah angin

dari Utara- Timur Laut untuk siang hari dan

Tenggara – Barat Daya untuk malam hari.
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Dilihat dari distribusi klasifikasi

kecepatan anginnya, pada bulan

April 2018 angin paling dominan

bertiup dengan kecepatan 1-4

knots atau 2-8 km/jam, yaitu

dengan persentase sebanyak

39.9%. Angin dengan kisaran

kecepatan 4-7 knots atau 8-14

km/jam memiliki persentase

sebanyak 16.3%. Angin dengan

kisaran kecepatan 7-11 knots atau

14-22 knots terjadi dengan

persentase 24.2% dan angin

dengan kisaran kecepatan 11-17

knot atau 22-35 knots terjadi

dengan presentasi ganya 3.2%,

serta angin calm (tenang) terjadi

dengan persentase 12.1%.

Dilihat dari komponen anginnya,

besarnya Headwind dan Tailwind

sepanjang April tahun 2018

sebesar 13% dan 20% jika

diasumsikan pesawat Landing

dan Take off disalah satu dari

kedua Runway, Crosswind

sendiri terjadi sebesar 20% dan

25 % baik dari arah kanan

maupun kiri area landasan pacu

dengan kecepatan angin rata

rata 4-17 knot.
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Dalam rangka memperingati

Hari Meteorologi Dunia ke-68, pada tanggal 16

Maret 2018 Stasiun Meteorologi Kelas I

Kualanamu - Deli Serdang mengadakan

kegiatan “BMKG Kualanamu Goes To School”

di SMA Negeri 1 Lubuk Pakam. Kegiatan

berupa sosialisasi kepada siswa/i SMA Negeri

1 Lubuk Pakam ini dibuka oleh Kepala Stasiun

Meteorologi Kelas I Kualanamu, Bapak Djoko

Sumardino, ST bersama Kepala Sekolah SMA

Negeri 1 Lubuk Pakam Drs. Ramli Siregar.

Kegiatan BMKG Kualanamu Goes To School

mengangkat tema “Waspada Cuaca Peduli Iklim

Untuk Masyarakat Aman Dan Sejahtera”.

Kegiatan ini merupakan upaya

nyata insan BMKG Stasiun Meteorologi

Kualanamu untuk memperkenalkan cuaca dan

iklim kepada masyarakat luas, khususnya

generasi muda agar masyarakat semakin peduli

terhadap kondisi cuaca dan iklim demi

keselamatan masyarakat. Hal ini dilakukan

mengingat eratnya hubungan antara kehidupan

masyarakat secara umum dengan kondisi

cuaca dan iklim termasuk bencana-bencana

hidrometeorologi, seperti banjir, angin puting

beliung, kekeringan dan tanah longsor.
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Dalam kegiatan ini

diperkenalkan juga Sekolah Tinggi Meteorologi

Klimatologi dan Geofisika (STMKG). Para

siswa/i sangat antusias mengenal STMKG yang

dipaparkan langsung oleh para taruna/i

STMKG. Disini taruna/i STMKG menjelaskan

tentang pendidikan di STMKG, mulai dari

seleksi masuk, jurusan di STMKG, biaya

pendidikan yang dibiayai negara hingga lulus

dan siap menjadi pegawai BMKG.

Mendengar hal ini, banyak siswa/i yang ingin

menempuh pendidikan di STMKG dan menjadi

insan BMKG di kemudian hari.

Kegiatan seperti ini merupakan

kegiatan yang positif dan sangat bermanfaat

bagi masyarakat. Kedepannya kegiatan serupa

dapat dilaksanakan kembali untuk semakin

mengedukasi masyarakat tentang cuaca dan

iklim. Selamat Hari Meteorologi Dunia ke-68,

waspada cuaca peduli iklim untuk masyarakat

aman dan sejahtera.

Sebagai generasi muda, para

siswa/i SMA diharapkan mampu menjadi agen-agen

penggerak kepedulian masyarakat terhadap cuaca

dan iklim mulai dari diri sendiri, keluarga, bahkan

orang-orang disekitarnya. BMKG telah

menyediakan berbagai informasi terkait cuaca dan

iklim yang dibutuhkan masyarakat yang dapat

diakses di website BMKG www.bmkg.go.id, secara

khusus BMKG Kualanamu juga menyediakan

informasi cuaca untuk wilayah Bandara Kualanamu

dan sekitanya yang dapat diakses di website

kualanamu.sumut.bmkg.go.id. Seiring kemajuan

teknologi, BMKG juga meningkatkan kemudahan

akses informasi yang diberikan yaitu dengan

aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh melalui

smartphone di playstore dan appstore.
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