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Djoko Sumardiono, ST adalah nama lengkap dari pria yang menjabat sebagai kepala di

Stasiun Meteorologi Kelas I Kualanamu. Kepala Stasiun merupakan jabatan tertinggi yang ada di

Stasiun Meteorologi Kualanamu. Pak Djoko adalah nama panggilan akrab untuk beliau yang lahir di

Yogyakarta pada tanggal 26 Juli 1970. Sejak TK hingga SMA beliau tinggal di Makassar hingga

tahun 1990 dan saat memasuki masa kuliah beliau pindah ke Jakarta menuntut ilmu di BPLMG

jurusan D1 meteorologi hingga tahun 1992. Selanjutnya beliau melanjutkan pendidikannya di

Institut Sains dan Teknologi Pembangunan Indonesia mengambil jurusan S1 teknik elektro pada

tahun 2005.

Selama bekerja di Badan Meteorologi

Klimatologi dan Geofisika (BMKG), sudah

banyak pengalaman yang beliau dapatkan

begitu pula sudah banyak tempat ataupun

wilayah yang pernah beliau singgahi selama

mengemban tugas. Beliau mendapatkan

penempatan pertama kali setelah lulus dari

BPLMG yaitu di Stasiun Meteorologi Labuha di

kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Di tempat ini beliau bertugas selama 7 tahun

lalu kemudian pindah ke BBMKG Wilayah IV

Makassar pada tahun 2000 di bagian kelompok

pengolahan data. Pada tahun 2006 beliau

kembali ke Stasiun Meteorologi Labuha dan

pada tahun 2008 beliau dilantik menjadi kepala

Stasiun Meteorologi Labuha hingga tahun 2012.

Pada tahun 2013, karir beliau pun semakin

menanjak dibuktikan dengan dilantiknya beliau

sebagai kepala Stasiun Meteorologi Ternate.

Keberadaan beliau di Ternate bisa dibilang

cukup singkat yaitu hanya 6 bulan saja karena

beliau kemudian kembali dipromosikan menajdi

Kepala Stasiun Meteorologi Maritim Kendari

dan menjabat disana hingga tahun 2016.
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Tidak disangka-sangka, karir bapak

kepala ini pun semakin menanjak seiring

berjalannya waktu. Pria yang sudah

menghabiskan sebagian besar hidupnya di

wilayah Indonesia bagian tengah dan timur ini

akhirnya kembali memperoleh jabatan baru

pada Maret 2016 yaitu sebagai Kepala Stasiun

Meteorologi Kualanamu hingga sekarang dan

mengharuskan beliau untuk tinggal dan menetap

di wilayah Indonesia bagian barat.

Menurut beliau, selama masa kerjanya

mulai dari wilayah timur hingga wilayah barat

dan sejak awal karir di BMKG membuatnya

memiliki banyak pengalaman yang berkesan,

diantaranya beliau bisa memimpin banyak

orang dengan beragam karakter baik Indonesia

bagian timur, tengah, hingga barat sehingga

membuat beliau bisa lebih mengenal berbagai

macam suku yang ada di Indonesia dengan

keunikan karakternya masing-masing.

Tidak hanya dari segi pengalaman yang

berkesan yang di dapat, berpindah dari wilayah

timur ke wilayah barat membuat beliau

mengerti pegawai yang baik itu seperti apa,

sehingga menurut bapak Djoko kriteria pegawai

yang baik itu adalah pegawai yang dapat

bekerja baik dengan meningkatkan kinerja,

pendidikannya, mematuhi peraturan-peraturan

yang ada dan cinta terhadap negerinya. Harapan

beliau untuk Stasiun Meteorologi Kelas I

Kualanamu adalah dapat mengembangkan SDM

sesuai dengan kompetensi masing-masing

sehingga dapat menuju pelayanan meteorologi

penerbangan yang prima.

Dan terakhir beliau berpesan untuk

generasi penerus BMKG agar tetap selalu

belajar, belajar, bekerja dan capai prestasi

supaya BMKG dapat menjadi tingkat kelas

dunia.
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Radiosonde
PENGAMATAN NAN JAUH DI MATO

By : Cristine W. Simanungkalit, S.Tr

Pengamatan adalah pengukuran dan penaksiran untuk memperoleh data atau nilai unsur

meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Di Stasiun Meteorologi Kualanamu, di bawah naungan

Seksi Observasi, pengamatan dilaksanakan dalam 2 kegiatan, yaitu pengamatan udara permukaan

dan pengamatan udara atas. Pengamatan udara atas adalah pengukuran profil thermodinamika dan

kinematika secara vertikal. Unit pengamatan udara atas lebih dikenal dengan nama aerologi.

Dilaksanakan 2 jenis pengamatan udara atas di Stasiun Meteorologi Kualanamu, yaitu pengamatan

Rawinsonde atau yang lebih sering dikenal dengan Radiosonde dan pengamatan pilot balon atau

pibal. Nah, kali ini kita akan membahas lebih dalam pengamatan Radiosonde. Let’s check it out!

Radiosonde

Pengamatan Radiosonde adalah

pengamatan pengukuran profil termodinamika

kinematika secara vertikal, pengamatan arah

dan kecepatan angin lapisan udara atas.

Rawinsonde atau yang bahasa sehari-harinya

sering disebut Radiosonde atau rason

merupakan seperangkat balon terbang yang

digunakan untuk mengukur parameter atmosfer

dan mengirimkan data tersebut ke stasiun

penerima melalui frekuensi radio tertentu.

Variabel yang diukur atau dihitung adalah

tekanan, ketinggian, posisi (latitude/longitude),

suhu, kelembaban, kecepatan dan arah angin

yang mencapai lapisan 10 milibar atau 100.000

kaki (feet) atau sekitar 30 km dari permukaan

bumi. Wih, jauh sekali yaa!

Pengamatan Radiosonde di Stasiun

Meteorologi Kualanamu dilaksanakan 2 kali

dalam 1 hari, yaitu pukul 00.00 UTC (07.00

WIB) dan 12.00 UTC (19.00 WIB). FYI guys, 1

kali pengamatan Radiosonde mengeluarkan

dana yang cukup besar loh, berkisar 4 jutaan

sekali release rason, karena transmitter / sensor

yang dipakai untuk pengamatan cukup mahal

harganya. Oleh karena itu, tentu data yang

dihasilkan dari pengamatan Radiosonde jangan

sampai disia-siakan begitu aja.
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Peralatan Pengamatan Radiosonde

Ada banyak peralatan yang diperlukan dalam pengamatan

radiosone, di antaranya :

1. Balon Radiosonde terpasang pada balon yang terbuat

dari karet berukuran 350 sampai 600 gram dan diisi

dengan helium atau hidrogen, dan umumnya disebut

balon cuaca. Balon tersebut mampu mengangkat

Radiosonde ke ketinggian sampai 100.000 kaki atau

sekitar 10 millibar.

Balon Radiosonde

yang sedang diisi 

gas helium 

atau hidrogen

2. Transmitter Radiosonde adalah seperangkat alat

elektronik yang dilincurkan dengan balon berisi gas

hidrogen atau helium untuk mengukur tekanan, suhu,

dan kelembaban udara yang dilaluinya.

Contoh 

Transmitter

dan Ilustrasi 

Perangkatnya

3. Ground Equipment adalah seperangkat alat utama yang dibutuhkan untuk mengikuti jejak

Radiosonde, menerima signal transmitter dan mengkonversi signal menjadi data suhu,

tekanan, dan kelembaban udara serta memproses data tersebut menjadi data hasil pengamatan.

Terdiri atas :

a. Antenna System :

 Antenna UHF yang menerima data dari

Radiosonde

 Preamplifier : adalah penguat signal agar

penerimaan lebih sensitif

 Preselector : adalah filter untuk mengurangi

gangguan frekuensi yang berdekatan

Antena system
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b. GPS

 Antenna GPS aktif (outdoor)

 Penguat signal GPS indoor untuk

Baseline check

c. Computer Data Prosesing

d. Baseline Check adalah penyesuaian antara data suhu, kelembaban dan tekanan udara

yang diukur melalui transmitter Radiosonde dengan data yang diperoleh melalui alat

pendukung, yaitu dari peralatan meteorologi berupa thermometer bola kering,

thermometer bola basah, barometer dan anemometer 10 meter.

e. Power System adalah perangkat untuk

mencegah hilangnya daya listrik saat

proses pengamatan Radiosonde

Komputer untuk 

Memproses Data 

dari Pengamatan

Radiosonde

Perangkat Power System 

pada peralatan Pengamatan

Radiosonde



e-Buletin Stasiun Meteorologi Kualanamu, Edisi September 2018 6

Pengoperasian Radiosonde

1. Persiapan material, baik persiapkan trasmitter, tali dan balon, dan gas yang akan digunakan

untuk mengisi balon

2. Nyalakan Power System, Penerima (Receiver) dan computer

3. Menjalankan software pengamatan Radiosonde, dalam hal ini software MGPS2. Lakukan

input keterangan stasiun, balon, lokasi pengamatan, pengecekan komunikasi ke receiver,

penentuan frekuensi radio yang akan dipakai, dan persiapan pengaktifan transmitter yang

akan digunakan.

Petugas Aerologi 

sedang Menjalankan 

Aplikasi pengamatan rason, 

yaitu MGPS2

4. Pengaktifan Transmitter Radiosonde dan penyesuaian data sensor transmitter dengan data

pengamatan di permukaan.

5. Persiapan dan pelaksanaan Baseline Check

Proses Baseline Check 

Transmitter Radiosonde
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6. Proses Pengisian Balon mengunakan

Filler sebagai timbangan yang telah

disesuaikan, kemudian ikat dengan tali.

7. Pasang transmitter yang telah siap

digunakan pada balon. Terbangkan

radiosonde pada waktu yang telah

ditetapkan

Radiosonde siap terbang menuju angkasa! 

Dan, 1,2,3, terbang!

8. Tunggu data masuk dari Radiosonde,

lebih kurang selama 1 hingga 2 jam,

sambil diamati, adakah error pada

Radiosonde yang telah diterbangkan.

Petugas Aerologi menunggu dan memantau

Radiosonde yang telah terbang
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Sebagai infromasi tambahan, balon

Radiosonde sama seperti balon-balon lainnya, 

ada waktunya akan pecah pada ketinggian 

tertentu. Dan karena tidak memungkinkan bagi 

BMKG untuk mengambil kembali atau 

menelusuri lokasi jatuhnya transmitter 

Radiosonde, maka biasanya peralatan akan 

dibiarkan saja jatuh dimanapun tempatnya. 

Nah, jika suatu saat ada benda mirip dengan 

transmitter jatuh di lingkungan teman-teman, 

jangan khawatir ya, itu bukan bom atau benda 

membahayakan lainna, tapi peralatan 

pengamatan Radiosonde. Petugas aerologi telah 

menyertakan stiker khusus pada alat, bahwa alat 

tersebut adalah peralatan pengamatan milik 

BMKG. Mau dikembalikan ke BMKG juga 

boleh, disimpan untuk kenang-kenangan juga 

boleh loh, guys!

Hasil Pengamatan Radiosonde

Pengamatan Radiosonde menghasilkan

data-data suhu udara, kelembaban, serta arah

dan kecepatan angin pada tekanan dan

ketinggian tertentu, bahkan sampai ke lapisan

stratosfer. Hasilnya, bisa dilihat berupa sandi

TTAA, TTBB, TTCC, dan TTDD juga sandi

PPAA, PPBB, PPCC, PPDD.

Waduh, apa lagi itu sandi-sandi sebanyak itu?

Kok ribet yaaaa?

Tenang saja teman-teman, agar bisa

dengan mudah dimengerti oleh semua pengguna

informasi meteorologi, Stasiun Meteorologi

Kualanamu sudah menyediakan analisis udara

atas hasil pengamatan Radiosonde di halaman

website resmi Stasiun Meteorologi Kualanamu.

Informasi ini berisi bagaimana kondisi atmosfer

hasil pengamatan Radiosonde, memberikan

analisisnya, serta menyajikan prakiraan kondisi

cuaca untuk daerah Kualanamu dan sekitarnya

sesuai hasil pengamatan Radiosonde pada hari

itu. Ayo kita manfaatkan semua informasi

meteorologi untuk keseharian kita. Semoga

informasi dari pengamatan Radiosonde dapat

bermanfaat untuk kelancaran kegiatan

masyarakat di Kualanamu dan sekitarnya.

Sumber : http://kualanamau.sumut.bmkg.go.id

http://kualanamau.sumut.bmkg.go.id/


ANALISIS ANGIN 

DAN 

TEKANAN UDARA

BULAN AGUSTUS 2018

By : Fitriana Lubis, S.Si, M.Si

Analisis Angin Bulan Agustus 2018

Angin merupakan udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Udara yang

bergerak tersebut diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara

(tekanan tinggi ke tekanan rendah) di sekitarnya. Dari kondisi angin dapat dikenali bebagai

fenomena cuaca, misalnya ketika mengumpulnya angin (konvergen) di suatu daerah di dekat

permukaan bumi maka udara cenderung bergerak ke atas sehingga menimbulkan banyak awan dan

hujan, sebaliknya ketika angin menyebar (divergen) di suatu daerah maka udara cenderung bergerak

ke bawah sehingga di atas daerah tersebut awan sulit tumbuh.

Streamline tanggal 24 Agustus jam 07.00 WIB

Pada dasarian ke III bulan Agustus 2018,

aliran massa udara didominasi Angin Timuran

hampir di seluruh di wilayah Indonesia, kecuali

di beberapa wilayah seperti di Sumatera bagian

tengah hingga utara yang didominasi angin dari

barat. Di wilayah pantai barat Sumatera terdapat

pola angin siklonik. Pola angin siklonik

merupakan angin yang masuk ke daerah pusat

tekanan rendah (daerah depresi) yang dikelilingi

oleh wilayah-wilayah pusat tekanan tinggi

kemudian berputar mengelilingi garis-garis

isobar (garis-garis yang mrenghubungkan

daerah yang memiliki tekanan udara yang

sama). Pola siklonik yang terjadi pada dasarian

ke III Bulan Agustus 2018 adalah sirkulasi

Eddy. Eddy adalah sirkulasi di atmosfer yang

memiliki vortisitas dalam satu area atau pusaran

angin dengan durasi harian. Jika suatu daerah

terdapat sirkulasi Eddy maka daerah tersebut

cenderung banyak hujan.

Kondisi angin untuk

wilayah yang luas dapat

dilihat dengan

menganalisis gambar

streamline seperti pada

Gambar disamping.

Dari gambar tersebut

dapat dilihat bahwa

pada bulan Agustus

2018 aliran massa

udara di wilayah

Sumatera Utara

didominasi oleh Angin

Baratan.
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Sumber : http://www.bom.gov.au

http://www.bom.gov.au/
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Untuk mengetahui kondisi angin secara

lokal di wilayah Kualanamu dan sekitarnya

digunakan data observasi (pengamatan) arah

dan kecepatan angin di Stasiun Meteorologi

Kualanamu yang diolah dengan aplikasi

windrose. Arah arah angin di wilayah

Kualanamu bergerak dari Barat Daya yaitu

sebesar 16,8%.

Kecepatan angin paling tinggi yaitu berkisar

20 knot terjadi 0,1% dari arah tenggara. Pada

umumnya kecepatan angin paling banyak

terjadi berkisar 1-4 knot sebesar 43,1% dan 7-

11 knot sebesar 23,4%.

Windrose Bulan Agustus 2018 

di Stasiun Meteorologi Kualanamu 

Tekanan udara merupakan salah satu unsur

cuaca terpenting yang dibutuhkan dalam

penerbangan terutama dalam take off dan

landing pesawat. Tekanan udara tidak lepas

kaitannya dengan suhu, dimana tekanan

berbanding terbalik dengan suhu. Jika suhu

tinggi maka tekanan rendah dan sebaliknya,

apabila suhu rendah maka tekanan tinggi.

Dalam dunia penerbangan dikenal istilah

“Altimeter” yaitu sebuah barometer aneroid

yang dibuat sedemikian rupa sehingga skala-

skalanya dapat menunjukkan altitude

/ketinggian. Kesalahan pada saat pembacaan

tekanan akan berakibat pada kesalahan dalam

penyetelan altimeter, hal ini tentu saja akan

mengakibatkan kesalahan penafsiran

ketinggian pesawat oleh pilot, terutama

pada saat landing (mendarat). Selain itu

informasi tekanan juga berpengaruh terhadap

ketinggian kerapatan udara (density height)

yang kemudian mengacu pada daya angkat

pesawat dan panjang landasan yang diperlukan

pada saat pesawat lepas landas.

Analisis Tekanan Udara Bulan Agustus

2018
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Tekanan udara yang diamati di Stasiun

Meteorologi Kualanamu adalah QFF, QFE dan

QNH. QFF adalah tekanan udara pada

permukaan laut, QFE adalah tekanan udara

pada permukaan stasiun dan QNH adalah

tekanan udara yang dijabarkan ke tekanan udara

di permukaan laut berdasar satuan tekanan

udara standar isobarik yaitu 1013.25 mb.

Analisis tekanan udara di Stasiun

Meteorologi Kualanamu dapat dilihat pada

gambar diatas.Dari Gambar tersebut dapat

terlihat bahwa tekanan udara yaitu QFF dan

QFE bulan Agustus 2018 di Stasiun

Meteorologi Kualanamu cenderung rendah di

pertengahan bulan, yaitu sekitar 1005 mb

hingga 1006 mb. Rendahnya tekanan udara

tersebut mengindikasikan suhu yang cukup

tinggi di peretengahan bulan Agustus 2018. Ini

terlihat dari suhu udara maksimum yang

mencapai 34⁰ Celcius di pertengahan bulan

Agustus.

Tekanan Udara (QFF dan QFE) Bulan Agustus 2018 

di Stasiun Meteorologi Kualanamu 



KONDISI KELEMBAPAN UDARA DAN CURAH HUJAN

BULAN AGUSTUS 2018
By: M. Fachry, S.Tr

Grafik Kelembapan 

Udara Stasiun 

Meteorologi 

Kualanamu Agustus 

2018

Kondisi kelembapan rata – rata bulan Agustus tahun 2018 adalah 82% dengan tingkat

kelembapan maksimum hanya mencapai 88% dan minimum 74% dengan kondisi kelembapan di

bawah 80% terjadi sebanyak 10 hari. Hal ini mengindikasikan kondisi atmosfer yang basah namun

cenderung kering pada bulan Agustus. Hal tersebut didukung oleh kondisi perawanan sepanjang

bulan Agustus yang didominasi tutupan awan 2-4 oktas dengan kondisi cuaca cerah hingga berawan

terjadi di Bandar Udara Kualanamu.

Grafik Curah Hujan 

Stasiun Meteorologi Kualanamu Agustus 2018

Sepanjang bulan Agustus hujan

terjadi dengan kategori ringan hingga

sedang dengan hanya 5 hari hujan

terjadi selama 1 bulan dengan

periode waktu sore hingga malam

hari selebihnya didominasi oleh

kondisi cuaca cerah hingga berawan.

Kondisi ini terjadi akibat faktor

regional berupa divergensi yang

terbentuk akibat aktivitas Monsun

Barat Daya yang kuat ditambah

tidak aktifnya gangguan global

seperti MJO dan IOD serta massa

udara yang cenderung kering

mempengaruhi kondisi atmosfer yang terjadi di wilayah Bandar Udara Kulanamu. Hampir

sepanjang bulan Agustus kondisi cuaca cerah hingga berawan dengan lama penyinaran matahari

rata- rata selama 6 jam
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Grafik Suhu Udara 

Stasiun Meteorologi

Kualanamu Bulan

Agustus 2018

Kondisi suhu udara yang terjadi sepanjang bulan Agustus 2018

di Kualanamu rata-rata berkisar antara 25.9⁰C – 28.7⁰C dimana untuk

suhu maksimum yang terjadi antara 29.0⁰C – 35.8⁰C dengan suhu

maksimum tertinggi terjadi pada tanggal 24 Agustus dan suhu

maksimum terendah terjadi pada tanggal 22 Agustus dan untuk suhu

minimum berkisar antara 20.8⁰C – 24.8⁰C dengan kejadian suhu

terendah terjadi pada tanggal 24 Agustus dan suhu minimum tertinggi

terjadi pada tanggal 16 Agustus.
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Kondisi Suhu Udara
Bulan Agustus
2018 



Aerodrome 

Climatological 

Summary 

Oleh : Raptama Siburian, S.Tr

Aerodrome Climatological Summary (ACS)

adalah ringkasan data klimatologi bandar udara

tentang unsur meteorologi tertentu yang berfungsi

untuk mengetahui keadaan cuaca rata-rata sekurang-

kurangnya 5 (lima) tahun (Perka BMKG Nomor

Kep. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Tetap

Pelaksanaan Aerodrome Climatological Summary).

Terdapat 5 (lima) data yang dikumpulkan untuk

pembuatan ACS adalah RVR (runway visual range),

jarak pandang mendatar (visibility), tinggi dasar

awan terendah, arah dan kecepatan angin, serta suhu

udara permukaan. Informasi ACS diberikan dalam

bentuk tabel agar memudahkan pengguna untuk

membaca dan memanfaatkan informasi ACS

tersebut.

Visibility

Pada bulan Agustus 2018, terlihat bahwa

jarak pandang mendatar terendah terjadi antara

800 s.d 1500 meter sejumlah 0.1% yang terjadi

pada umumnya dini hari menjelang pagi hari

pada jam 18.00-23.00 UTC. Jika dilihat dari

nilai rata-rata perbandingan dengan data 5

(lima) tahunan jarak pandang terendah bulan

agustus 2014-2018 berkisar antara 1500 s.d

1800 meter. Terlihat perbedaan terjadi pada

bulan agustus 2018 dengan rata-rata 5 tahunan.
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Arah dan Kecepatan Angin

Pada bulan Agustus 2018, terlihat jelas bahwa rata-rata

kecepatan angin secara umum sebesar 1-5 Knot setara 2-10

km/jam sebesar 58.6%, dimana secara dominan angin dari

arah 050-070 atau Timur laut dengan nilai 11.4% diikuti

dengan arah angin 200-220 atau Barat-Barat Daya dengan

nilai 11.2%.

Kecepatan angin tertinggi terjadi antara 16-20 Knot setara dengan 30-37 Km/jam.

Jumlah angin tenang (Calm) terjadi sebanyak 10.1%. Jika dibandingkan dengan rata-rata 5

(lima) tahunan terdapat perbedaan arah yang sangat signifikan tahun 2014-2018 arah

dominan terjadi pada 200-220 atau Barat-Barat Daya.
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Suhu Udara

Pada bulan Agustus

2018, terlihat bahwa suhu

udara permukaan berkisar

antara 25°-28°C sebesar

29%. Suhu udara

permukaan terendah terjadi

antara 22°-25°C sekitar

27% dan suhu udara

tertinggi terjadi antara 31°-

34°C atau sekitar 16.3%.

Jika dilihat perbandingan

dari rata-rata 5 tahunan,

suhu udara permukaan pada

bulan mei tahun 2014-2018

umumnya terjadi 25°-28°C

sebesar 30.6%.

Suhu udara permukaan

terendah pernah terjadi pada

bulan agustus 2014-2018

adalah 19°-22°C sebesar

6.7% yang terjadi apada

jam 22.00-00.00 UTC. Suhu

udara permukaan tertinggi

yang pernah terjadi lebih

besar dari 34°C sebesar

0.2%.


