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1. Pameran Pengurangan Resiko Bencana Nasional 

Stasiun Meteorologi Kualanamu berperan 

dalam kegiatan Pameran Pengurangan Resiko 

Bencana Nasional tahun 2018 yang diadakan 

pada tanggal 21-24 Oktober 2018 di GOR 

Pancing BMKG meraih Juara ke II untuk 

Lomba Pameran Bulan Pengurangan Resiko 

Bencana (PRB) 2018 di Kota Medan. Bravo 

BMKG. 

KEGIATAN STASIUN METEOROLOGI  

KUALANAMU BULAN OKTOBER 2018                                           

 
by :Raptama Siburian, S.Tr 
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2. Sekolah Lapang Penerbangan Tahun 2018 

Stasiun Meteorologi Kualanamu ikut 

serrta dalam kegiatan Sekolah Lapang 

Penerbangan yang diadakan pada tanggal 31 

Oktober hingga 2 November 2018 yang 

diselenggarakan di Silangit. Para peserta 

meliputi FOO (Flight Operational Officer) 

Airlines, Basarnas, Airnav, dan Ground 

Handling di wilayah bandara Silangit. 
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3. UpacaraPeringatan Hari Sumpah Pemuda  

Balai Besar Meteorologi, 

Klimatologi, dan Geofisika melakukan 

kegiatan Upacara peringatan Hari 

Sumpah Pemuda Ke-89 Tahun 2018 

dengan tema "Pemuda Indonesia 

Berani Bersatu" di lingkungan Balai 

Besar Meteorologi, Klimatologi dan 

Geofisika Wilayah I Medan yang 

dipimpin oleh Kepala Balai Besar 

Meteorologi, Klimatologi dan 

Geofisika Wilayah I Medan, Edison 

Kurniawan, S.Si.,M.Si. Upacara 

dihadiri seluruh Pejabat Eselon III dan 

IV serta seluruh Staff dilingkungan 

Balai Besar Wilayah I Medan. 
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     Kondisi Cuaca Saat Jatuhnya Pesawat Lion Air JT 610  

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

        Berita duka dalam penerbangan Indonesia kembali terjadi. Pada tanggal 29 Oktober 2018 

pesawat Lion Air JT 610 rute Jakarta-Pangkal pinang jatuh saat terbang di wilayah Karawang, 

Jawa Barat. Pesawat Lion Air JT 610 membawa 189 orang. Hingga saat ini pencarian korban 

masih berlanjut di perairan Karawang. Berikut ini adalah kronologi jatuhnya Lion Air JT 610rute 

Jakarta-Pangkal pinang yang bersumber dari news.detik.com yang disampaikan oleh Kepala 

Badan SAR Nasional (Kabasarnas) Muhammad Syaugi dalam jumpa pers bersama KNKT di 

kantor Basarnas, Jakarta, Senin (29/10/2018). 

- Senin, 29 Oktober 2018 Pukul 06.21 WIBPesawat Lion Air JT 610 take off 

- Pukul 06.33 WIB Pesawat Lion Air JT 610 hilang kontak 

- Pukul 06.50 WIBBasarnas menerima laporan dari ATC bahwa pesawat Lion Air JT 610 rute 

Jakarta-Pangkal pinang mengalami hilang kontak. 

       Peran serta Badan Meteorologi 

Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam 

informasi cuaca sangatlah penting bagi 

berlangsungnya segala aktivitas penerbangan. 

Tanpa informasi tersebut akan ada banyak 

kendala dan ketidaknyamanan dalam 

penerbangan dan akan berpotensi terjadinya 

kecelakaan pesawat. Keberadaan stasiun 

meteorologi di bandara menjadi salah satu 

sumber informasi penting dalam menjaga 

keselamatan aktivitas penerbangan. Dalam 

kejadian jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 rute 

Jakarta-Pangkal pinang, BMKG memastikan 

tak ada masalah cuaca sebelum hingga saat 

pesawat itu terbang. Hal ini disampaikan oleh 

Kepala BMKG Dwikorita Karnawatidalam 

news.detik.com pada hari Senin 29 Oktober 

2018 :"Informasi kondisi cuaca saat pesawat 

itu take off pada ketinggian antara 10 ribu feet 

sampai 24 ribu feet itu arah angin dari barat 

laut dengan kecepatan 5 knot. Jadi ini relatif 

lemah, tidak ada masalah, dan dilaporkan tidak 

ada kondisi cuaca signifikan," Dwikorita 

menyebut cuaca signifikan artinya cuaca yang 

membahayakan saat penerbangan. Dia 

memastikan cuaca saat kejadian jatuhnya Lion 

Air JT 610 layak terbang. Dijelaskan bahwa 

tidak ada juga awan cumulonimbus saat 

kejadian itu. 
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Pesawat Lion Air JT 610 rute Jakarta-Pangkalpinang hilang kontak. (Sumber : news.detik.com (29/10/2018)) 

       Awan Cumulonimbus berasal dari dua 

kata, yaitu cumulus yang bermakna suatu 

tumpukan atau timbunan, dan nimbus yang 

bermakna rain-bearing (penghasil hujan). 

Awan cumulonimbus merupakan awan yang 

tampak berat dan mampat, menjulang tinggi 

menyerupai gumpalan besar, berdasar gelap, 

dan jika dilihat dari samping tampak berwarna 

putih. Awan cumulonimbus biasa dikaitkan 

dengan hujan lebat, hujan badai, dan hujan es. 

Daerah disekitar awan cumulonimbus akan 

mengalami golakan angin berupa turbulensi 

arus angin yang bergerak ke atas (updraft) dan 

bergerak ke bawah (downdraft). Apabila 

sebuah pesawat mengalami daerah yang 

terdapat awan cumulonimbus, maka pesawat 

akan hilang keseimbangan dan berpeluang 

untuk jatuh. Fenomena yang mungkin terjadi 

adalah icing yang dapat menyebabkan mesin 

pesawat mengalami kerusakan karena 

pendinginan. Sehingga informasi cuaca sangat 

penting dalam aktivitas penerbangan.  
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Citra Satelit tanggal 29 Oktober 2018 Pukul 06.20 WIB hingga 06.50 WIB.Kotak merah menunjukkan lokasi pesawat 

Lion Air JT 610 hilang kontak. 

       Dari gambar citra satelit dapat dilihat pada 

saat sebelum pesawat Lion Air JT 610 hilang 

kontak (pukul 06.20 WIB hingga pukul 06.40 

WIB) kondisi cuaca cukup baik dan tidak 

terdapat awan yang membahayakan. Dan saat 

pesawat hilang kontak (pukul 06.50 WIB), 

kondisi cuaca tidak menunjukkan perubahan 

yang signifikan atau dapat dikatakan hampir 

sama dengan kondisi sebelum pesawat hilang 

kontak. Dengan demikian kondisi cuaca saat 

pesawat hilang kontak tidak membahayakan. 

        Banyak faktor yang dapat menyebabkan 

terjadinya kecelakaan saat pesawat mengudara. 

Selain karena faktor kesalahan manusia, faktor 

alam juga akan sangat berpengaruh dalam 

berlangsungnya aktivitas penerbangan. Faktor 

alamiah tersebut adalah kondisi cuaca pada 

rute jalur penerbangan yang dilewati oleh 

pesawat.Kondisi cuaca saat jatuhnya pesawat 

Lion Air JT610 rute Jakarta-Pangkal pinang 

dapat dilihat pada citra satelit Himawari 8 IR 

tanggal 29 Oktober 2018 dari pukul 06.20 WIB 

hingga pukul 06.50 WIB berikut ini :  
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KONDISI ANGIN PERMUKAAN BULAN OKTOBER 2018 
By : Christine W. Simanungkalit 

Gambar 1. Windrose Arah Angin Permukaan Bulan 

Oktober 2018 

Gambar 2. Grafik Distribusi Frekuensi Kecepatan 

Angin Bulan Oktober 2018 

        Pada bulan Oktober 2018, jika dilihat dari 

windrose arah angin permukaannya (Gambar 

1), angin bertiup dari arah barat hingga selatan, 

dengan kondisi dominan bertiup dari arah 

Barat Daya (South West/SW) sekitar 19%. 

Kondisi angin tenang (calm) terjadi sebanyak 

12.63%. Jika dilihat dari klasifikasi kecepatan 

anginnya (Gambar 2), terlihat bahwa frekuensi 

kecepatan angin 1-4 knot mendominasi pada 

Bulan Oktober 2018, yaitu sebesar 

43.8%.adapun kecepatan angin yang cukup 

tinggi, sekitar 11-16 knot terjadi sekitar 3% 

disepanjang Bulan Oktober 2018. Kecepatan 

angin tertinggi pada Bulan Oktober 2018 

terjadi pada tanggal 5 Oktober 2018 pukul 

07.00 UTC (14.00 WIB), yaitu 16 knot dari 

arah 040°. 
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Gambar 3. Windrose Arah Angin Permukaan Bulan 

Oktober 2015-2018 

Gambar 4. Grafik Distribusi Frekuensi Kecepatan 

Angin Bulan Oktober 2015-2018 

       Jika kita lihat pada kondisi angin 

permukaan tahun 2015-2018, pada bulan 

Oktober arah angin permukaannya juga 

dominan bertiup dari arah Barat Daya (South 

West/SW) sekitar 18%. Kondisi angin tenang 

(calm) terjadi sebanyak 16.3%. Hampir sama 

dengan kondisi tahun 2018, jika dilihat dari 

klasifikasi kecepatan anginnya, terlihat bahwa 

frekuensi kecepatan angin 1-4 knot 

mendominasi pada Bulan Oktober, yaitu 

sebesar 42.4%. Kecepatan angin yang cukup 

tinggi mencapai lebih dari 21 knot pernah 

terjadi disepanjang Bulan Oktober tahun 2015-

2018, yaitu sebanyak 0.1%. Kecepatan angin 

tertinggi pada Bulan Oktober tahun 2015-2018 

terjadi pada tanggal 18 Oktober 2018 pukul 

12.00 UTC (19.00 WIB), yaitu 25 knot dari 

arah 140°.Pada waktu tersebut, kondisi cuaca 

adalah hujan lebat disertai petir dan angin 

kencang tiba-tiba (gusty) yang mencapai 25 

knot. 
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SUHU, TEKANAN DAN  

KELEMBABAN UDARA BULAN OKTOBER 2018 
                                by :Ellya Veronika Manurung, S.Tr 

Gambar1. Grafik Suhu Udara Stasiun Meteorologi Kualanamu Bulan Oktober 2018 

        Pada gambar 1 diatas dapat kita 

lihat bahwa suhu udara di Kualanamu 

maksimum tertinggi tercatat pada 

tanggal 6 Oktober 2018 sebesar 

32.6°C. Sedangkan suhu udara 

minimum tercatat pada tanggal 24 

Oktober 2018 sebesar 22.5°C. Secara 

umum suhu udara pada bulan Oktober 

cukup panas pada siang hari sekitar 

25°C hingga 32°C, sehingga proses 

pembentukan awan-awan konvektif 

juga aktif pada bulan ini. Seperti yang 

kita ketahui bahwa pada bulan 

Oktober merupakan puncak musim 

hujan di wilayah Sumatra utara 

termasuk wilayah Kualanamu. 

Gambar 2. Grafik RH Stasiun Meteorologi Kualanamu Bulan Oktober 2018 
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Gambar 3. Grafik Suhu Udara dan RH Rata-rata Harian Oktober 2018 

       Pada Gambar  2  dilihat  dari  parameter 

Kelembaban Udara relatif (RH),  RH  rata-rata  

pada  bulan  Oktober  2018  berkisar  antara 

82- 96%.  RH  maksimum adalah  99%,  dan  

RH  minimum  adalah  60%. RH umumnya 

berbanding terbalik dengan nilai suhu. 

Artinya, semakin  tinggi  suhu  udara,  maka  

semakin  rendah  nilai  RH  (terlihat  pada  

Gambar  3).  Di Kualanamu pada bulan 

oktober 2018 terlihat dari gambar diatas, suhu 

udara rata-rata harian cukup hangat yaitu 

berkisar 24.0-27.6° C dan kelembaban udara 

rata-rata yang juga cukup tinggi yaitu 82-94%. 

       Suhu udara cenderung panas di siang hari, 

didukung dengan kelembaban udara yang 

tinggi, sehingga mampu memberikan uap air 

yang cukup untuk pertumbuhan awan-awan  

konvektif  kuat. Hal ini menghasil  hujan 

dengan intensitas yang cukup bervariasi dari 

ringan hingga lebat di Kualanamu dan 

sekitarnya. Di Stasiun Kualanamu tercatat 

terjadi hujan dengan total 25 hari hujan 

selama bulan Oktober. 
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       Tekanan udara adalah tenaga yang bekerja 

untuk menggerakkan massa udara dalam setiap 

satuan luas tertentu. Tekanan udara diukur 

dengan menggunakan barometer, satuannya 

adalah milibar (mb).  Tekanan udara dibatasi 

oleh ruang dan waktu, artinya pada tempat dan 

waktu yang berbeda besarnya juga 

berbeda.Angin merupakan udara yang bergerak 

dimana pergerakan angin dari daerah yang 

bertekanan tinggi ke daerah yang tekanan 

udaranya lebih rendah. Oleh karena itu tekanan 

rendah disuatu wilayah identik dengan potensi 

cuaca buruk yang akan terjadi.  

       Suhu berbanding terbalik dengan Tekanan 

Udara.Ketika disuatu wilayah suhu udara 

tercatat tinggi maka tekanan udaranya adalah 

rendah sehingga mendukung untuk 

terbentuknya awan-awan konvektif, begitu 

juga sebaliknya. Tekanan  udara juga 

merupakan tingkat kebasahan udara karena 

dalam udara air selalu terkandung dalam 

bentuk uap air. Kandungan uap air dalam udara 

hangat lebih banyak daripada kandungan uap 

air dalam udara dingin. Kalau udara banyak 

mengandung uap air didinginkan maka 

suhunya turun dan udara tidak dapat menahan 

lagi uap air/ jenuh.Uap air kemudian berubah 

menjadi titik-titik air dan terjadilah hujan. 

       Dari gambar 4 diatas dapat kita lihat 

bahwa pada bulan Oktober yang juga 

merupakan puncak musim hujan ini, tekanan 

udara rata-rata di Kualanamu tercatat berkisar 

1008.5mb-1012.7mb. Tekanan udara maximum 

tercatat pada 1014.9mb pada tanggal 23 

Oktober 2018.Sementara itu tekanan udara 

minimum tercatat pada 1005.5mb pada tanggal 

06 dan 30 Oktober 2018. 

Gambar4. Grafik Tekanan Udara Stasiun Meteorologi Kualanamu Bulan Oktober 2018 
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KONDISI CURAH HUJAN BULAN OKTOBER 2018 

DAN POLA YANG MEMPENGARUHINYA 

                                                                                                  By : M. Fachry 

        Posisi gerak semu matahari yang berada di ekuator turut memberi pengaruh dalam 

pembentukan proses curah hujan di wilayah Indonesia pada umumnya.  Hal ini menyebabkan 

banyaknya pusat tekanan rendah terbentuk di wilayah Sumatera Utara pada khususnya. 
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        Kondisi cuaca ini dianalisa terjadi akibat 

faktor regional yang dominan dikarenakan 

tidak terpantaunya aktivitas gangguan global 

seperti MJO dan IOD. Konvergensi yang 

terpantau aktif terbentuk di wilayah Laut Cina 

Selatan, daratan Malaysia hingga selat Malaka 

umumnya sepanjang bulan Oktober yang 

diakibatkan adanya gangguan baik berupa LPA 

di sekitaran perairan Philifina, daratan 

Malaysia dan perairan Aceh bagian Barat 

berdampak pada pertumbuhan awan 

Cumulonimbus di wilayah Sumut. Pola hujan 

yang terjadi pun beraneka ragam waktu dan 

intensitasnya, mulai dari hujan ringan, sedang 

hingga lebat disertai petir yang terjadi merata 

baik pagi hari, siang serta malam hingga 

dinihari. Di Bandara Kualanamu pada 

khusunya sepanjang bulan Oktober hanya  6 

hari saja terpantau hari tanpa hujan, dengan 

kondisi dominan Berawan Banyak hingga 

hujan disertai petir dengan total jumlah curah 

hujan  tercatat 289.1 mm. 
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AERODROME CLIMATOLOGICAL SUMMARY (ACS) 

BULAN OKTOBER 2018 

By : M. Fachry 

        Aerodrome Climatological Summary yang selanjutnya disebut ACS adalah ringkasan data 

klimatologi bandar udara tentang unsur meteorologi tertentu yang berfungsi untuk mengetahui 

keadaan cuaca rata-rata sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.  Data yang diolah dalam ACS 

meliputi 5 unsur yaitu :  

a. Runway Visual Range (RVR), bagi stasiun yang sudah dilengkapi dengan alat pengukurRVR; 

b. jarak pandang mendatar (visibility); 

c. tinggi dasar awan terendah; 

d. arah dan kecepatan angin; dan 

e. suhu udara permukaan. 

        Pengolahan data ACS meliputi 

pemasukan data, penghitungan frekuensi 

kejadian, penghitungan persentase frekuensi 

kejadian; dan penghitungan rata-rata 

persentase masing-masing unsur meteorologi. 

Laporan untuk pembuatan ACS disusun dalam 

bentuk tabel yaitu: tabel Model A untuk 

frekuensi RVR/Visibility dan/atau tinggi dasar 

awan terendah pada keadaan broken (BKN)  

atau overcast (OVC) yang tercatat pada alat 

pengamatan; tabel Model B untuk frekuensi 

visibility berdasarkan visual tenaga pengamat; 

tabel Model C untuk frekuensi tinggi dasar 

awan terendah pada keadaan BKN atau OVC 

berdasarkan visual tenaga pengamat; tabel 

Model D untuk frekuensi arah dan kecepatan 

angin pada jam penuh; dan tabel Model E 

untuk frekuensi suhu udara permukaan pada 

jam penuh. Berikut ini adalah analisa tabel 

ACS  Bandara Kualanamu untuk unsur 

visibility serta arah dan kecepatan angin:  
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a. Visibility 

       Pada bulan Oktober 2018, visibility (jarak 

mendatar) terendah adalah dibawah 1500 

meter (<1500) dengan persentase rata-rata 

0,1%. Visibility dominan adalah diatas 8 km 

(>8000) mencapai 53,4%. Pada rata-rata 5 

tahun terakhir yaitu periode Oktober 2014-

2018, visibility terendah terjadi dibawah 400 

meter (<400) dengan persentase rata-rata 0,1%. 

Visibility rata-rata yang dominan adalah 

dibawah 8 km (<8000) mencapai 30,9%. 

Dengan demikian visibility yang terjadi pada 

bulan Oktober 2018 memiliki range nilai 

kejadian yang kurang variatif dibandingkan 

nilai visibility yang terjadi pada bulan Oktober 

selama rentang 5 tahun terakhir. 
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b. Arah dan Kecepatan Angin 

        Pada bulan Oktober 2018, kecepatan 

angin dominan adalah 1-5 knot mencapai 

58,7% dengan arah angin dominan dari Barat 

Daya (South-West) dengan persentase 12.2%. 

Kecepatan angin rata-rata 5 tahun terakhir 

periode September 2014-2018 yang dominan 

adalah 1-5 knot dengan persentase 50.1% 

dengan arah angin dominan dari Barat Daya 

(South-West). dengan persentase 10,4%. 

Dengan demikian, arah dan kecepatan angin 

bulan Oktober 2018 menunjukkan nilai yang 

hampir sama dengan arah dan kecepatan angin 

5 tahun terakhir. 
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