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        Posko Lebaran adalah 

salah satu kegiatan rutin 

yang dilakukan oleh Stasiun 

Meteorologi Kualanamu-

Deli Serdang. Kegiatan 

Posko Lebaran bertujuan 

untuk memberikan 

pelayanan jasa informasi 

Meteorologi, Klimatologi 

dan Geofisika yang cepat, 

tepat dan akurat kepada 

masyarakat. Kegiatan Posko 

Lebaran tahun 2018 

dilaksanakan mulai tanggal 

07 Juni (sebelum lebaran) 

hingga tanggal 24 Juni 

(pasca lebaran). Kegiatan 

Posko Lebaran ini 

melibatkan seluruh pegawai 

Stasiun Meteorologi 

Kualanamu-Deli Serdang, 

khususnya forecaster 

(prakirawan) yang membuat 

dan menampilkan display 

informasi cuaca pada pagi 

hari. Display informasi cuaca 

yang ditampilkan saat posko 

lebaran dapat dilihat oleh 

para penumpang pesawat di 

bandara Kualanamu. 

Display informasi cuaca di Bandara 

<<< 
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        Informasi cuaca yang ditampilkan di display di bandara meliputi prakiraan cuaca jalur 

udara, jalur transportasi darat,  prakiraan cuaca bandara, prakiraan cuaca lokasi 

pelaksanaan Sholat Idul Fitri, prakiraan cuaca kawasan wisata Danau Toba, citra satelit dan 

laporan aktivitas Gunung Sinabung.  

        Stasiun Meteorologi Kualanamu juga membagikan brosur informasi cuaca kepada sejumlah 
penumpang di terminal kedatangan domestik Kualanamu International Airport (KNIA). Kegiatan ini 
dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi cuaca terkini, jalur darat, udara 
dan laut.  

<<<
 



Pentingnya Informasi Arah dan 
Kecepatan Angin  
dalam Meteorologi Penerbangan 
Oleh : Cristine Widya Simanungkalit, S.Tr 

        Hampir seluruh bandara di Indonesia melakukan pengamatan unsur-unsur cuaca baik 

oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) maupun TNI Angkatan Udara. Di 

lingkungan BMKG, Stasiun Meteorologi Penerbangan bertugas untuk memberikan informasi 

cuaca di lingkungan bandara untuk keperluan take off dan landing pesawat udara. Ada 

banyak unsur-unsur cuaca yang diamati oleh Stasiun Meteorologi Penerbangan untuk 

mendukung keselamatan penerbangan, salah satunya adalah arah dan kecepatan angin 

permukaan. 

Apa itu arah dan kecepatan angin? 

“Angin adalah udara 

yang bergerak. Udara 

bergerak dari wilayah 

yang memiliki tekanan 

lebih tinggi ke wilayah 

yang memliki tekanan 

lebih rendah.”  

        Besarnya kecepatan angin bergantung pada 

perbedaan tekanan dari wilayah tersebut, di mana 

semakin besar perbedaan tekanannya maka semakin 

tinggi pula kecepatan anginnya. Dalam meteorologi, 

umumnya kecepatan angin dilaporkan dalam satuan knot 

(1 knot = 2 km/jam) dan arah angin dilaporkan 

berdasarkan dari arah mana angin bertiup. 

        Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagaimana 

kondisi arah dan kecepatan angin permukaan di Stasiun 

Meteorologi Kualanamu khususnya bulan Juni 2018. 

 

Windrose dan Grafik Distribusi Kecepatan Angin Stasiun 
Meteorologi Kualanamu Bulan Juni 2018 



        Berdasarkan tampilan windrose pada 

Gambar 1, terlihat bahwa sepanjang Juni 

2018 umumnya angin bertiup dari arah 

Timur Laut hingga Selatan sekitar 60% 

dari seluruh total data, di mana 20% 

bertiup dari arah Timur. Kecepatan angin 

pada bulan Juni 2018 paling banyak  1 – 4 

knot (2 – 8 km/jam) dengan kecepatan 

tertinggi sebesar 23 knot (46 km/jam) 

dari arah 260° pada tanggal 24 Juni 2018 

pukul 19.00 UTC (tanggal 25 Juni 2018 

dini hari pukul 02.00 WIB). 

Windrose dan Grafik Distribusi Kecepatan Angin  
Stasiun Meteorologi Kualanamu Bulan Juni 2015-2018 

        Dilihat dari data 4 tahun terakhir 

pada bulan Juni 2015 – Juni 2018 pada 

Gambar 2, arah angin umumnya bertiup 

dari Timur Laut hingga Barat Daya yaitu 

sekitar 70% dari seluruh total data 

dengan kecepatan angin terbanyak 

sebesar 1 – 4 knot (38%). Kecepatan 

angin maksimum pada bulan Juni 2015 – 

Juni 2018 adalah 23 knot (46 km/jam) 

pada tahun 2018. 

Alat pengukur Arah dan Kecepatan 
angin atau yang disebut Anemometer. 



Lalu, seberapa penting data arah dan kecepatan angin untuk meteorologi 
penerbangan khususnya untuk take off dan landing pesawat? 

        Dalam meteorologi 

penerbangan dikenal istilah 

Crosswind, Headwind dan 

Tailwind. Angin dikatakan 

Crosswind apabila angin 

bertiup tidak searah atau 

menyilang dari arah takeoff 

dan landing pesawat, 

artinya angin bertiup dari 

arah kanan atau kiri 

pesawat/runway.          

        Crosswind yang kuat 

dapat mempengaruhi arah 

terbang dan kestabilan 

pesawat saat take off dan 

landing, di mana angin 

dapat mendorong pesawat 

udara dari jalur yang 

semestinya..  

       Tailwind adalah angin 

yang bertiup dari belakang 

pesawat, artinya arah 

pesawat udara sama 

dengan arah angin bertiup. 

Tailwind yang kuat dapat 

berpotensi menyebabkan 

pesawat overshot atau 

terperosok ke depan. Angin 

dikatakan headwind apa- 

bila angin bertiup dari arah 

depan pesawat udara, 

artinya arah pesawat udara 

berlawanan dengan arah 

angin bertiup. Umumnya 

tailwind lebih berbahaya 

dibandingkan headwind. 

Walaupun demikian, ketiga 

kondisi tersebut berbeda-

beda pengaruhnya ter- 

hadap pesawat udara, 

tergantung ukuran pesawat 

udara. 

Visualisasi Kondisi Crosswind, 
Headwind dan Tailwind 

<<< 

        Ketiga kondisi ter- 

sebut sudah sangat 

dipahami oleh para pilot, 

sehingga para pilot sudah 

mengerti bagaimana me- 

ngatasi kondisi tersebut. 

Data informasi cuaca yang 

secara berkala dan terus-

menerus diberikan oleh 

Stasiun Meteorologi Pen- 

erbangan tentu menjadi 

sangat penting bagi para 

pilot untuk mengetahui 

bagaimana kondisi cuaca 

terkini di bandara yang 

akan mereka datangi 

ataupun tinggalkan.  
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Sebagai contoh mari kita lihat sandi METAR yang diambil dari website aviation.bmkg.go.id 

berikut ini : 

METAR WIMM 281600Z 24018G25KT 0800 R05/1100 R23/1700 TSRA 
FEW015CB BKN016 21/20 Q1011= 

        Jika diterjemahkan, 

sandi 24018G25KT adalah 

informasi arah dan 

kecepatan angin, yang 

berarti angin bertiup dari 

arah 240° dengan 

kecepatan 18 knot (36 

km/jam) dan kecepatan 

angin maksimumnya 

sebesar 25 knot (50 

km/jam). Berdasarkan arah 

runway di Bandara 

Kualanamu, yaitu 050° dan 

230°, jika pesawat 

mendarat dari runway 23, 

maka angin tersebut 

merupakan headwind. 

Namun, jika pesawat 

mendarat dari runway 05, 

maka angin tersebut adalah 

tailwind. Dengan informasi 

tersebut, maka para pilot 

dapat mengetahui 

bagaimana kondisi arah dan 

kecepatan angin terkini di 

Bandara Kualanamu dan 

mengambil tindakan yang 

sesuai dengan cepat dan 

tepat untuk takeoff maupun 

landing pesawat udara yang 

dikemudikannya demi 

keselamatan penerbangan. 

        Masyarakat luas juga 

bisa mengetahui bagaimana 

cuaca terkini di bandara-

bandara besar di seluruh 

Indonesia tanpa harus 

bingung menerjemahkan 

sandi METAR masing-

masing bandara, yaitu 

dengan membuka Cuaca 

Terkini Bandara di website 

aviation.bmkg.go.id. BMKG 

melalui Stasiun Meteorologi 

Penerbangan siap mem- 

berikan informasi meteo- 

rologi yang cepat, tepat dan 

akurat untuk mendukung 

keselamatan penerbangan. 

Tampilan Cuaca Terkini Bandara  
di website aviation.bmkg.go.id 

<<< 
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KONDISI CURAH HUJAN  
DAN POLA YANG MEMPENGARUHINYA                       
                                    Oleh : Djalutomo 

          osisi gerak 

semu matahari yang 

berada di Belahan 

Bumi Utara (BBU) 

turut memberi pe- 

ngaruh dalam pem- 

bentukan proses cu- 

rah hujan di wilayah 

Indonesia pada um- 

umnya.  Hal ini me- 

nyebabkan tekanan 

udara di BBU lebih 

rendah daripada di 

BBS sehingga massa 

udara cenderung ber 

gerak dari BBS ke 

arah BBU dan pem- 

bentukan gangguan 

cuaca terpantau le- 

bih dominan di BBU. 

        Kondisi cuaca ini dianalisa 

terjadi akibat faktor regional yang 

dominan dikarenakan tidak 

terpantaunya aktivitas gangguan 

global seperti MJO dan IOD 

terjadi hampir sepanjang bulan 

Juni dasarian I, II dan III. 

Konvergensi yang terpantau aktif 

terbentuk di wilayah Laut Cina 

Selatan umumnya sepanjang 

bulan Juni yang diakibatkan 

adanya gangguan baik berupa LPA  
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“Peredaran semu mata- 
hari tahunan adalah 
fenomena dimana ma- 
tahari seolah- olah 
bergerak dari Utara ke 
Selatan.” 



di sekitaran perairan 

Philifina berdampak pada 

pertumbuhan awan Cu- 

mulonimbus di wilayah 

SUMUT khusunya pada 

waktu sore hingga malam 

hari. Di Bandara Kuala- 

namu pada khusunya, 

awan - awan yang timbul 

merupakan penjalaran 

dari pertumbuham awan 

Cumulonimbus pada wak- 

tu sore hingga malam hari 

di wilayah Pegunungan 

(Berastagi dan sekitarnya)  

serta Lereng Timur ( Binjai 

selatan, Pancurbatu) yang 

bergerak kearah kota 

Medan Hingga berakhir di 

pesisisir Timur ( wilayah 

Kualanamu, Belawan dan 

Langkat). Sehingga sepan- 

jang bulan Juni, hujan 

yang terjadi didominasi 

kategori ringan - sedang. 

Sepanjang bulan Juni 

hujan kategori sedang 

hingga lebat tercatat lima 

kali terjadi yaitu pada 

tanggal 18,21,23,27 dan 

28 Mei 2018 selebihnya 

didominasi hujan ringan. 

E-buletin Stasiun Meteorologi Kualanamu, Edisi Mei 2018 8 



Keadaan Suhu, Tekanan, dan Kelembapan Udara 
Pada Bulan Juni di Bandara Kualanamu 
                                              Oleh : Deassy E.D.Doloksaribu, S.Si 

        Bulan Juni di prediksi 

memasuki musim kemarau di 

Sumatera utara khususnya di 

wilayah Bandara Kualanamu. 

Sejak Bandara mulai 

beroperasi di Kualanamu 

pada bulan Juli tahun 2013, 

Stasiun Meteorologi Kuala- 

namu juga mulai melakukan 

observasi. Dari data observasi 

pada bulan Januari tahun 

2014 hingga Desember tahun 

2017 dapat dilihat bahwa 

padabulan Juni jumlah curah 

hujan sangat sedikit 

dibandingkan dengan bulan 

yang lainnya, dikarenakan 

bulan Juni termasuk bulan 

puncak musim kemarau di 

Sumatera Utara,dimana pada 

saat bulan Juni posisi 

matahari berada di Belahan 

Bumi Utara (BBU) sehingga 

mengakibatkan tekanan 

udara di belahan bumi utara 

lebih rendah dibandingkan 

tekanan udara di Belahan 

bumi Selatan (BBS). 

       Dapat dilihat dari grafik 

diatas untuk kondisi rata - 

rata tekanan udara pada 

bulan Juni 2018 berkisar 

antara 1008 mb -1011 mb. 

Rata – rata tekanan udara 

maksimum mencapai 1010.6 

mb yang terjadi pada tanggal 

23 Juni. Rata – rata tekanan 

udara minimum sebesar 

1007.5 mb yang terjadi pada 

tanggal 4 Juni.  

Grafik rata-rata harian tekanan udara Bulan Juni 2018 

<<< 
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        Dari data rata-rata 

tekanan udara pada bulan 

Juni terlihat bahwa terdapat 

sedikit penurunan dari bulan 

sebelumnya karena posisi 

matahari yang masih sama 

berada pada belahan bumi 

utara yang mengakibatkan 

banyaknya gangguan tropis 

yang terjadi di belahan bumi 

utara, sehingga aliran massa 

udara bergerak dari belahan 

bumi selatan menuju 

belahan bumi utara 

melewati wilayah Sumatera 

Utara yang mengakibatkan 

wilayah Sumatera utara 

mengalami pola divergen 

yang memicu terjadinya 

angin kencang pada bulan 

Juni. Parameter tekanan 

udara tersebut berbanding 

terbalik dengan suhu udara.  

        Dapat dilihat dari grafik 

disamping untuk kondisi rata 

– rata suhu udara pada bulan 

Juni 2018 berkisar antara 

24.6 °C hingga 30.0 °C. Nilai 

Suhu udara maksimum 

tertinggi mencapai 34.8 °C 

yang terjadi pada tanggal 12 

Juni,  

sedangkan yang terendah 

sebesar 25.9 °C.Untuk nilai 

suhu udara minimum 

tertinggi mencapai 25.6°C 

yang terjadi pada tanggal 

28 Juni sedangkan yang 

terendah sebesar 21.1 °C. 

        Dari data suhu udara 

tersebut terlihat bahwa 

suhu udara di Sumatera 

utara khususnya di Bandara 

Kualanamu pada bulan Juni 

cukup tinggi melihat bulan 

Juni merupakan bulan 

puncak musim kemarau di 

wilayah Sumatera Utara, 

sehingga dengan suhu 

udara yang tinggi tersebut 

membuat kondisi di 

wilayah Bandara Kuala- 

namu cukup kering yang di 

dukung dari nilai 

kelembapan udara. 

 

Grafik rata-rata harian suhu udara Bulan Juni 2018 

<<< 



        Dapat dilihat dari 

grafik diatas untuk kondisi 

rata-rata kelembapan 

udara pada bulan Juni 

2018 berkisar antara 78 % 

- 94 %. Nilai kelambapan 

udara maksimum tertinggi 

mencapai 99 %. Nilai 

kelembapan udara mini- 

mum sebesar 52 % yang 

terjadi pada tanggal 12 

Juni. Dari data kelembapan 

udara tersebut terlihat 

bahwa kelembapan udara 

di Sumatera Utara 

khususnya di Bandara 

Kualanamu pada bulan 

Juni cukup kering yang 

terlihat dari nilai minimum 

kelembapan udara sebesar 

52 % yang terjadi pada 

tanggal 12 Juni. Kejadian 

kelembapan udara yang 

cukup kering ini di dukung 

oleh kejadian suhu udara 

yang tertinggi pada bulan 

Juni di wilayah Bandara 

Kualanamu pada tanggal 

12 Juni.  

tekanan udara yang 

rendah yang menyebabkan 

aliran massa udara melalui 

wilayah Sumatera Utara 

yang membentuk pola 

divergen. Suhu udara yang 

cukup tinggi di 

pertengahan bulan Juni 

yang mendukung nilai 

Kelembapan udara cukup 

kering karena suhu udara 

yang tinggi sehingga pada 

saat pertengahan bulan 

Junidi wilayah Bandara 

Kualanamu cukup panas, 

kering dan tidak adanya 

pertumbuhan awan-awan 

konvektif yang meng- 

akibatkan tidak adanya 

kejadian hujan terjadi dari 

awal bulan hingga 

pertengahan bulan Juni. 

Tetapi diatas tanggal 18 

Juni suhu udara mulai 

turun yang mendukung 

nilai kelembapan udara 

cukup basah dan juga 

banyaknya gangguan tro- 

pis karena tekanan udara 

yang rendah di belahan 

bumi utara membuat 

wilayah Sumatera Utara 

khususnya di wilayah 

Bandara Kualanamu me- 

ngalami peningkatan per- 

tumbuhan awan-awan 

konvektif yang meng- 

hasilkan hujan di wilayah 

Bandara Kualanamu pada 

pertengahan hingga akhir 

bulan Juni. 

Sehingga dari ketiga 

parameter yaitu tekanan 

udara, suhu udara dan 

kelembapan udara pada 

bulan Juni 2018 

menjelaskan bahwa te- 

kanan udara di wilayah 

bandara Kualanamu 

menunjukan nilai rata-rata 
Grafik rata-rata harian kelembaban udara Bulan Juni 2018 

<<< 
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Oleh : Raptama Siburian, S.Tr 

Pengertian ACS          Manfaat ACS 
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KEGIATAN HALAL BI HALAL  

DI STASIUN METEOROLOGI 

KUALANAMU 

        Setelah memasuki hari 

kerja pertama pasca 

liburan Hari Raya Idul Fitri 

1439 Hijriah, keluarga 

besar Kantor BMKG Stasiun 

Meteorologi Kualanamu- 

Deli Serdang menggelar 

kegiatan Halal Bi Halal 

bersama pada hari Kamis, 

21 Juni 2018 yang 

bertempat di aula Kantor 

BMKG Stasiun Meteorologi 

Kualanamu- Deli Serdang.  
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        Halal Bi Halal ber- 

langsung dengan rangkaian 

kegiatan dari pengarahan 

kepala Stasiun Meteorologi 

Kualanamu setelah itu 

dilanjut dengan saling 

berjabat tangan. Suasana 

hangat penuh keakraban 

begitu terasa pada saat itu. 

Halal Bi Halal kemudian ditutup dengan acara ramah-tamah (santap hidangan) bersama 

sambil berbincang-bincang satu sama lain. 


