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Faktor Global

SOI bernilai 1.3 yang artinya netral dan tidak signifikan, dimana suplai

uap air dr S. Pasifik Timur ke Pasifik Barat tidak signifikan (aktivitas

potensi pembentukan awan hujan di wil. Indonesia Timur tidak

signifikan). IOD bernilai -0.1 yang artinya dalam kondisi netral dimana

suplai uap air dr wil. S. Hindia ke wil. Indonesia bag. barat tidak signifikan

(aktivitas pembentukan awan di wil. Indonesia bag. barat tidak signifikan).

MJO tidak aktif di wilayah kita (penjalarannya berakhir di dalam lingkaran).

OLR bernilai positif yang megindikasikan massa udara kering yang artinya

potensi pertumbuhan awan dan presipitasi kecil.

Analisa Kondisi Dinamika Atmosfer Bulan Januari



Data model analisis SST selama bulan Januari 2019 menunjukkan bahwa kondisi suhu muka

laut di wilayah perairan Indonesia termasuk Sumatera Utara cukup hangat berkisar 28 – 30°C.

Suhu muka laut yang cukup hangat mengindikasikan pasokan uap air yang cukup banyak juga.

Analisis anomali SST bernilai positif (-0.1) – (+0.5)°C. Kondisi ini menunjukkan kadar uap air

yang tersedia cukup di sekitar wilayah tersebut dan mengakibatkan pertumbuhan awan hujan di

wilayah Medan dan sekitarnya.

Selama bulan Januari 2019 terlihat adanya pola Tekanan Rendah atau gangguan sirkulasi udara di

Pantai Barat Sumatera, Laut China Selatan, Selat Karimata, sebelah utara Papua dan Utara Australia.

Berdasarkan data analisis angin bulan Januari 2019 secara umum angin bertiup dari Timur Laut yang

disebabkan oleh monsoon Asia yang masih aktif di wilauah Sumatera Utara. Konvergensi terbentuk di

Lautan Jawa hingga bagian selatan Papua dan bagian utara Australia.

Faktor Regional



Sepanjang bulan januari, hujan cenderung fluktuatif. Wilayah pesisir timur hujan

lebih banyak terjadi pada dasarian ke II dan III, sedangkan padan lereng timur,

pegunungan , lereng barat hingga pesisir barat hujan pada umunya terjadi

merata baik pada dasarian I, II dan III. Hal ini terjadi akibat adanya gangguan

Tropical Eddy yang sering terjadi dan cukup kuat mempengaruhi kondisi cuaca

pada wilayah tersebut di atas. Sehingga, pada umunya wilayah lereng timur

hingga pesisir barat memiliki sifat hujan di atas normal sedangkan pesisir timur

pada umunya di bawah normal.

Berdasarkan dari segi model atau perbandingan yang dipakai IOD bernilai netral dimana

suplai uap air dr wil. S. Hindia ke wil. Indonesia bag. barat tidak signifikan (aktivitas

pembentukan awan di wil. Indonesia bag. barat tidak signifikan).

2. Prospek Kondisi Cuaca Bulan Pebruari

FAKTOR GLOBAL



MJO tidak aktif di wilayah kita (penjalarannya berakhir di dalam lingkaran) hingga

akhir bulan Januari 2019. OLR bernilai positif yang megindikasikan massa udara

kering yang artinye potensi pertumbuhan awan dan presipitasi kecil. Gangguan-

gangguan tropis diperkirakan terjadi di sebelah barat Sumatera, Laut China Selatan ,

sebelah Utara Papua, dan uatar Australia. Gangguan-gangguan tropis diperkirakan

terjadi di sebelah barat Sumatera, Laut China Selatan , sebelah Utara Papua, dan

utara Australia. Berdasarkan prakiraan dinamis, massa udara cenderung kering oleh

karena itu curah hujan di Sumatera Utara diprediksikan berkurang dan karakteristik

curah hujan berpotensi dibawah normal dengan intensitas ringan hingga sedang.



ACS 
(Aerodrome Climatological Summary)

By. Octo Mario Pasaribu



Pada bulan Januari 2019, kecepatan angin

dominan adalah 1-5 knot mencapai 53,0 %

dengan arah angin dominan dari Barat Daya

(South West) dengan persentase 18,0 %.

Kecepatan angin rata-rata 5 tahun terakhir

periode Desember 2014-2018 yang dominan

adalah 1-5 knots dengan persentase 53,3 %

dengan arah angin dominan dari Barat Daya

(South West) dengan persentase 17,6 %.

Dengan demikian, arah dan kecepatan angin

bulan Januari 2019 menunjukkan arah dan

kecepatan dominan yang hampir sama dengan

arah dan kecepatan angin 5 tahun terakhir.

(a) ACS Diagram arah dan kecepatan angin periode Januari 2019 &

(b) ACS Diagram arah & kecepatan angin bulan Januari periode 2014-2018
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Pada bulan Januari 2019,

rentang suhu udara permukaan

terendah adalah 19-22°C

dengan persentase 0,1 % dan

rentang suhu udara tertinggi

yaitu 31-34°C mencapai 13,7 %.

Suhu udara dominan pada

bulan Januari 2019 yaitu pada

rentang 25-28°C mencapai 39

%.

Pada periode 5 tahun terakhir

yaitu Januari 2014-2018, suhu

udara suhu udara permukaan

terendah adalah 19-22°C

dengan persentase 0,2 % dan

suhu udara tertinggi yaitu 31-

34°C mencapai 3,7 %. Suhu

udara dominan pada periode 5

tahun terakhir yaitu 25-28°C

dengan persentase mencapai

37,7 %. Kondisi ini

menunjukkan persentase

rentang suhu yang lebih

bervariasi pada periode bulan

Januari 5 tahun terakhir (2014-

2018) dari pada periode bulan

Januari 2019.



Visibility
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Pada bulan Januari 2019, visibility

(jarak pandang mendatar) terendah

adalah dibawah 1500 meter (<1500)

dengan persentase rata-rata 0,4 %

yang terjadi pada saat dini hari

(03.00 WIB) dan pagi hari (07.00

WIB). Visibility dominan adalah di

atas 8 km (>8000) mencapai 43,4

%. Pada rata-rata 5 tahun terakhir

yaitu periode Januari 2014-2018,

visibility terendah adalah dibawah

600 meter (<600) dengan

persentase rata-rata 0,1% yang

waktu terjadinya bervariasi yaitu

saat pagi, siang dan malam hari.

Visibility rata-rata yang dominan adalah

di atas 8 km (>8000) mencapai 41.4%.

Dengan demikian, kondisi visibility saat

bulan Januari 2019 dan periode Januari

2014-2019 tidak jauh berbeda dan

berkurangnya nilai visibility disebabkan

terjadinya kabut yang mengakibatkan

udara kabur yang terjadi dominan saat

dini hari sampai pagi hari.



KEGIATAN KANTOR

JANUARI 2019



Pada hari Jumat, tanggal 18 Januari 2019 telah dilaksanakan Diskusi

Bulanan Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG)

Wilayah I Medan bertempat di Stasiun Meteorologi Kualanamu. Kegiatan

ini dihadiri oleh UPT BMKG di wilayah Medan dan sekitarnya. Dalam

kegiatan ini dilakukan pemaparan materi dan diskusi terkait informasi

Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara, dan Geofisika (MKKuG)

khususnya di wilayah pelayanan BBMKG Wilayah I Medan. Hasil diskusi

diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan pelayanan dan akurasi

informasi MKKuG, terutama kaitannya dalam mitigasi bencana.

Diskusi Bulanan Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan 

Geofisika (BBMKG) Wilayah I Medan



Ramp/ Terminal Safety Campaign

Pada Tanggal 21 Januari 2019 PT

Angkasa Pura II (Persero) Bandara

Internasional Kualanamu Deli Serdang

melaksanakan Kegiatan ''Ramp Service

Campaign, Terminal Safety Campaign

& Bulan K3 Nasional 2019'' guna

menjamin kenyamanan dan

keselamatan bagi para pengguna jasa

transportasi udara di terminal

khususnya di Bandara Internasional

Kualanamu yang di kelola oleh

Angkasa Pura II.

Rapat Evaluasi Bulanan Seksi

Data dan Informasi

Rapat evaluasi Bulanan dilaksanakan

setiap bulan untuk meng-evaluasi

segala kegiatan/pekerjaan agar dapat

lebih baik lagi, terhindar dari

kesalahan-kesalahan yang dapat

berakibat buruk bagi Pelayanan

Informasi Cuaca penerbangan.



MONITORING AKURASI AERODROME FORECAST (TAF)

17

BULAN JANUARI 2019

By. Darul Anwar

PENGERTIAN

Informasi meteorologi adalah data atau keterangan mengenai cuaca pada saat lampau, sekarang

dan atau saat yang akan datang. Informasi meteorologi pada saat sedang berlangsung dan pada saat

dekat berikutnya berguna untuk bahan pertimbangan perencanaan operasional. Sedangkan informasi

meteorologi yang akan datang berguna untuk menentukan alternative – alternatif yang akan dilakukan

sehingga resiko yang akan terjadi dapat diperkecil. Weather forecast adalah suatu pernyataan

mengenai kondisi meteorologi yang berlaku untuk jangka waktu tertentu dan area tertentu, yang

disajikan dalam bentuk gambar (peta), tulisan (tabular atau sandi) atau lisan (briefing). Jangka waktu

weather forecast umumnya tidak lebih dari 24 jam.

Aerodrome Forecast (TAF) merupakan prakiraan cuaca bandara yang memberikan informasi

keadaan cuaca pada bandara dengan periode waktu yang ditetapkan, dimana prakiraan ini merupakan

prakiraan jangka pendek (now casting) dan meliputi daerah yang sangat sempit. Untuk keperluan

evaluasi TAF harus dicocokkan dengan Metar atau Speci yang diterima, apabila ditemukan ada

perubahan signifikan yang dilaporkan pada Speci. METAR adalah nama sandi dari suatu laporan

cuaca rutin untuk penerbangan. METAR dibuat dan dilaporkan setiap jam atau tiap setengah jam

(Murwadji, 2004).

Angin merupakan gerak atmosfer atau masaa udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan

rendah. Dalam Tafor rata-rata arah dan kecepatan angin pada suatu prakiraan diikuti dengan salah

satu indicator kecepatan KMH,KT atau MPS.

Visibility

Visibility yaitu memprakirakan jarak mendatar pada suatu objek yang sudah diketahui jarak

sebenarnya.Yang dilaporkan adalah jarak terpendek dari seluruh penglihatan.

Perawanan (Tinggi Dasar awan dan Jumlah Awan)

Di dalam TAF yang dilaporkan yaitu Tinggi dasar awan dan Jumlah awan.Tinggi dasar awan yang di

lapokan yaitu titik terendah dari awan rendah. Jumlah 5 awan yang dilaporkan yaitu jumlah awan

rendah yang diprakirakan dengan menggunakan singkatan dari 3 karakter yaitu FEW ( 1 – 2 oktas),

SCT (3 – 4 oktas), BKN (5 – 7 oktas) dan OVC (8 oktas) apabila ada awan Comulusnimbus maka

menambahkan singkatan CB.



VERIFIKASI TAF

N

O

UNSUR 

METEOROLO

GI

PERSYARATAN/ TOLERANSI 

KETELITIAN

PROSENTA

SE MINIMUM

1. Arah angin ± 30O 80%

2.
Kecepatan 

angin

± 5 kt untuk kecepatan ≤ 25 kt,

± 20% untuk kecepatan > 25 kt
80%

3.
Jarak 

pandang

± 200m untuk jarak pandang ≤ 

700 m,

± 30% untuk jarak pandang

antara 700 dan 10 km

80%

4.
Cuaca/ 

endapan
Terjadi atau tidak 80%

5. Jumlah awan ± 2 oktas 70%

6.
Tinggi dasar 

awan

± 30m (100 ft) untuk tinggi

dasar awan

≤ 120m (400 ft),

± 30% untuk tinggi dasar awan

antara 120m dan 300m

(10.000ft)

70%

Toleransi Ketelitian Prakiraan Unsur Cuaca

dalam TAF

Capaian Akurasi Aerodrome Forecast (TAF) 

Januari 2019

Verifikasi TAF terhadap METAR merupakan membandingkan hasil prediksi (TAF) dengan

Data observasi (METAR). Verifikasi prakiraan cuaca ini dibuat berdasarkan Intruksi Met /

No.099 / Verifikasi Prakiraan / I / 88, yang digunakan di Stasiun Meteorologi Penerbangan

Kualanamu - Deliserdang (FORMULIR: MP1/88)

Prakiraan yang dimaksud adalah berita TAF yang dibuat dan dikirim 4 kali

dalam satu hari pada jam-jam utama (00.00UTC, 06.00UTC, 12.00UTC,

18.00UTC)



HASIL VERIFIKASI

Grafik donat (Doughnut Chart) dapat diketahui

bahwa jumlah prakiraan yang telah dibuat

selama Bulan Januari 2019 adalah sebanyak

345 kali waktu prakiraan. Secara umum

prakiraan tiap unsur cuaca sudah mencapai

atau bahkan melebihi batas minimum yang

telah ditetapkan

Grafik donat (Doughnut Chart) menunjukkan

besaran prosentase akurasi prakiraan unsur cuaca

arah dan kecepatan angin, dimana prosentase arah

angin hanya mencapai 59%, dengan kata lain

akurasinya masih dibawah batas minimum yang

telah ditentukan yaitu sebesar 80%. Sementara itu

prosentase akurasi kecepatan angin mencapai 100%

dan sudah melebihi prosentase batas minimumnya.

Grafik donat (Doughnut Chart) menunjukkan

besaran prosentase akurasi prakiraan visibility

sudah melebihi batas minimum, yaitu sebesar

93%.

Setelah kita simak hasil monitoring capaian akurasi tiap unsur

cuaca diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa secara umum

prosentase akurasinya sudah mempunyai nilai yang bagus,

meskipun masih ada prosentase akurasi 2 unsur cuaca yang

perlu kita tingkatkan lagi. Disamping itu rata-rata prosentase

akurasi TAF selama Januari 2019 sudah mencapai 86%, dengan

kata lain angka capaian ini sdh memenuhi salah satu sasaran

mutu tim Seksi Data dan Informasi tahun 2019, yaitu “Akurasi

Aerodrome Forecast (TAF) mencapai 85%”.



KONDISI CUACA

Prosentase prakiraan

kondisi cuaca masih

dibawah batas minimum

yaitu sebesar 68%.

JUMLAH AWAN

99%
Akurasi Jumlah 

Awan

TINGGI DASAR AWAN

100%
Tinggi dasar 

awan

68%
Akurasi Kondisi 

Cuaca

Prosentase akurasi

prakiraan unsur cuaca

terkait jumlah Awan

mencpai 99 %

Prosentase tinggi dasar

awan sudah melampaui

batas minimum yang telah

ditetapkan yaitu dengan

nilai 100%.

HASIL VERIFIKASI



Pada bulan Januari tahun 2019 arah angin permukaan paling banyak berhembus dari

arah Barat daya sebesar 21.4% dengan kecepatan berkisar calm - 11 kt dan dari Barat

sebesar 21.4% dengan kecepatan angin berkisar calm - 17 knot yang terjadi dominan pada

malam hingga dinihari. Pada pagi hingga sore hari angin cenderung berhembus dari Barat

laut sebesar 19.2% (7-17 knot), Utara sebesar 13.1% (7-17 knot), Timur laut sebesar

6.5% (7-17knot) dan tenggara sebesar 4.1% (4-7knot). Kecepatan angin paling banyak

terjadi 1-4 knot sebesar 41,3%. Kecepatan angin paling tinggi yaitu 28 knot terjadi sebesar

0,1%. Angin calm terjadi sebesar 6.6%.

Windrose ( Kembang Angin permukaan)

ANALISIS KONDISI DINAMIKA ATMOSFER SKALA LOKAL

DI WILAYAH STASIUN METEOROLOGI KUALANAMU

BULAN JANUARI TAHUN 2019

By. Muhammad Fachry

1. Windrose ( Kembang Angin permukaan)



2. Curah Hujan dan Kelembapan

Pada bulan Januari tahun 2019,

wilayah kualanamu memiliki 6 hari

hujan dari 31 hari bulan berjalan dengan

curah hujan tertinggi tercatat sebesar

12.3 mm yang terjadi pada tanggal 27

Januari 2019. Kategori hujan yang

terjadi sepanjang bulan Januari adalah

hujan ringan hingga sedang yang

dominan terjadi pada dinihari hingga

pagi hari yang masih merupakan

pengaruh dari aktivitas Monsun Asia.

Selama bulan Januari wilayah

Kualanamu didominasi oleh cuaca cerah

hingga berawan yang terjadi pada pagi

hingga malam hari.

Secara umum kondisi atmosfer pada

bulan Januari tahun 2019 cenderung

kering dengan nilai berkisar 20-80%

pada ketiga lapisan. RH 850, 700 dan

500 mb. Hal ini terjadi pada jam 00.00

utc dan jam 12.00 utc yang menandakan

bahwa kondisi atmosfer cenderung

kering baik di pagi hari maupun di

malam hari. Pengaruh monsun asia yang

terjadi serta pembentukan pola

divergensi pada streamline di wilayah

pesisir timur Sumatera utara pada

khusunya menjadi faktor penyebab

massa udara terkonsentrasi di wilayah

selatan ekuator (Cross Equatorial Flow)

sehingga pesisir timur sumatera

cenderung kering.



3.  Distribusi Waktu Hujan

Sepanjang bulan januari tahun 2019 terjadi hujan sebanyak 15 kali, guntur 10 kali dan hujan

disertai guntur 8 kali. Pada umumnya kondisi tersebut di atas dominan terjadi pada dinihari hingga

pagi hari yang masih merupakan pengaruh dari aktivitas Monsun Asia yang masih mempengaruhi

kondisi cuaca di Stasiun Meteorologi Kualanmu pada khususnya.



IMLEK IDENTIK DENGAN HUJAN, MITOS?

OLEH : ELLYA VERONIKA

Perayaan Hari Raya

Tahun Baru Cina atau

Imlek identik dengan

hujan. Pada masa

lampau, Imlek selalu

bersamaan dengan pesta

syukur musim panen.

Hujan memang

diharapkan selalu turun

menjelang dan tepat di

Tahun Baru Imlek.

Semakin deras hujannya

semakin bagus. Ini karena

menurut kepercayaan

sebagian orang, hujan di

Tahun Baru Imlek adalah

perlambang bahwa akan

ada banyak rejeki dan

keberuntungan menunggu

di tahun baru

24

Apakah pernah Imlek

tanpahujan?? Jawabannya

adalah pernah. Tabel di

bawah ini membuktikan

bahwa kepercayaan

tersebut hanya mitos yang

di percayai oleh sebagian

orang.

Dari tabel dibawah dapat

dilihat bahwa tidak setiap hari

imlek terjadi hujan. Beberapa

daerah yang diplih sebagai

sample wilayah Medan. Hari

Raya Imlek identik dengan

hujan karena umumnya di

Indonesia sedang musim

hujan. Potensi untuk turun

hujan adalah tinggi khususnya

di sebagian besar seperti

Jawa, Sumatera, Kalimantan,

dan Sulawesi. Namun ada

beberapa kota yang

diperkirakan tanpa hujan oleh

Badan Meteorologi Klimatologi

dan Geofisika (BMKG). Yuk

kita biasakan untuk

memperhatikan prakiraan

cuaca setiap mau bepergian.

Info cuaca dapat di lihat di

TANGGAL IMLEK

CURAH HUJAN (mm)

KUALANAMU BALAI I SAMPALI

5 Februari 2019 0.4 0 0

16 Februari 2018 0 0 0

28 Januari 2017 4.4 3.4 5.2

8 Februari 2016 45.4 68.5 70.9

19 Februari 2015 0 0 0



Laporan Kejadian

Bencana Januari 2019

di Sumatera Utara
by. Fitriana Lubis



No Tanggal Jenis 
Bencana

Wilayah Keterangan Sumber

1. 01/01/2019 Banjir

Jembatan Si Dua-

Dua (Jembatan 

Kembar) Jalinsum 

Sibanganding-

Parapat,Kab. 

Simalungun

Banjir bandang enam kali berturut-turut terjadi

menghantam jembatan Si Dua-Dua (jembatan

kembar) Jalinsum Sibaganding-Parapat, Kecamatan

Girsang Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun.

Kejadian tersebut, yakni pada Minggu (30/12/2018)

sekitar pukul 22:00 WIB, dan Senin (31/12/2018)

pada pukul19:30 lalu Selasa 1 januari 2019 pukul

09:30.

Kondisi tanah cukup labil, tanah liat berlumpur

bergerak perlahan ke permukaan yang lebih curam

atau arah jurang. Gelondongan kayu bekas

pemotongan gergaji mesin berserak. Tebing-tebing

curam tiada pengikat seolah "bom waktu" dan

mengancam warga sekitar apalagi pelintas.

http://medan.tribunn
ews.com

2. 03/01/2019 Longsor 

Jembatan Kembar 

Pabrik Ganjang 

(Sidua-dua), Kab. 

Simalungun

Longsor kembali terjadi di Jembatan Kembar Pabrik

Ganjang (Sidua-dua), Kecamatan Girsang

Sipanganbolon, Kabupaten Simalungun, sehingga

mengakibatkan arus lalu lintas dari Kota

Pematangsiantar menuju Parapat lumpuh total.

"Longsor terjadi sekitar pukul 12.05 WIB. Longsor

itu dari Bukit Bangun Dolok menutupi Jembatan

Sidua-dua" kata Kapolsek Parapat, AKP Bambang

Priyatno, Kamis (3/1) siang. "Saat kejadian kita

mendengar suara gemuruh dari atas sehingga lalu

lintas segera kita hentikan dan kita suruh balik arah

Parapat untuk memilih jalur alternatif karena kita

akan melakukan evakuasi dengan waktu yang

cukup lama," pungkasnya.

http://news.analisad
aily.com

3. 11/01/2019 Longsor

Jembatan kembar

Pabrik Ganjang

(Sidua-dua), Kab. 

Simalungun,

Longsor kembali terjadi di jembatan kembar Pabrik

Ganjang (Sidua-dua), Kecamatan Girsang Sipangan

Bolon, Kabupaten Simalungun, Jumat (11/1) kemarin.

Akibatnya arus lalu lintas dari Siantar menuju Parapat

terganggu. Boas Manik (Camat Girsang Sipangan

Bolon) menjelaskan, akibat longsor yang terjadi

kemarin, arus lalu lintas mengalami kemacetan

panjang. "Kemacetan panjang terjadi usai longsor,

baik dari arah Siantar-Parapat maupun sebaliknya,"

jelasnya.

http://news.analisad
aily.com

4. 15/01/2019 Gempa bumi
Tenggara Tapanuli 

Utara

Gempa bumi bermagnitudo (M) 5,0 terjadi di Tapanuli

Utara, Sumatera Utara. Pusat gempa berada di 26

kilometer sebelah tenggara Tapanuli Utara.

Berdasarkan keterangan resmi Badan Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang dilihat dari

situs resminya, gempa itu tidak berpotensi tsunami.

Gempa tersebut terjadi pukul 06.59 WIB dengan

kedalaman gempa 10 kilometer.

https://news.detik.c
om


