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Analisis Kondisi Dinamika Atmosfer
Bulan Pebruari dan Prediksi Kondisi
Cuaca Bulan Maret Tahun 2019
di Wilayah Sumatera Utara

By. Fitriana Lubis
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FAKTOR GLOBAL

1. Faktor Global

SOI bernilai -2,4 yang menandakan

kondisi netral, dimana suplai uap air

dr S. Pasifik Timur ke Pasifik Barat

tidak signifikan (potensi pembentukan

awan hujan di wilayah Indonesia

bagian Timur tidak signifikan).

IOD bernilai 0,4 yang menandakan

kondisi netral dimana suplai uap air

dari wilayah Samudra Hindia ke

wilayah Indonesia bagian barat tidak

signifikan (potensi pembentukan awan

di wilayah Indonesia bagian barat

tidak signifikan).

MJO aktif di kuadaran 8 yang

mengindikasikan tidak berkontribusi

terhadap proses pembentukan awan

di Indonesia bagian barat khususnya

di wilayah Sumatera Utara.

OLR bernilai positif yang

megindikasikan massa udara kering

dan potensi pertumbuhan awan kecil.

Analisis

SST (Sea Surface Temperature)

selama bulan Pebruari 2019

menunjukkan bahwa kondisi suhu

muka laut di wilayah Sumatera Utara

cukup hangat berkisar 28°C -30°C.

Suhu muka laut yang cukup hangat

mengindikasikan suplai uap air yang

cukup di wilayah Sumatera Utara
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FAKTOR REGIONAL

Selama bulan Pebruari 2019 terlihat adanya pola Tekanan Rendah atau

gangguan sirkulasi udara di Samudera Hindia Barat Sumatera, Selat Karimata

dan sebelah utara Australia. Berdasarkan data analisis angin bulan Pebruari

2019 secara umum angin bertiup dari Timur Laut yang disebabkan oleh

monsoon timur laut yang masih aktif. Konvergensi terbentuk di Lauta Jawa

hingga bagian selatan Papua dan bagian utara Australia.

Total dan Normal Curah Hujan di Wilayah Sumatera Utara

Sepanjang bulan Pebruari, curah hujan di wilayah Sumatera Utara cenderung di

bawah normal kecuali di wilayah Belawan dan Balai Wilayah I. Untuk wilayah

pantai timur umumnya terjadi hujan pada dasarian ke II Pebruari, sedangkan di

wilayah pantai timur pada umumnya terjadi hujan pada dasarian ke- I dan ke-II

Pebruari.
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✓ IOD bernilai netral dimana suplai uap air dari wilayah Samudera Hindia ke wilayah Indonesia

bagian barat tidak signifikan (aktivitas pembentukan awan di wilayah Sumatera Utara tidak

signifikan).

✓ MJO aktif di kuadaran 1 dan8 8 yang mengindikasikan tidak berkontribusi terhadap proses

pembentukan awan di Indonesia bagian barat wilayah Sumater Utara.

✓ OLR bernilai positif yang megindikasikan massa udara kering dan potensi pertumbuhan

awan kecil.

✓ Analisis anomali SST menunjukkan nilai yang cukup tinggi di Samudera Hindia bagian

barat Sumatera Utara. Kondisi ini mengindikasikan ada potensi penguapan

(penambahan massa uap air) di wilayah tersebut.

Prediksi Kondisi Cuaca Bulan Maret 
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Faktor regional yang memperngaruhi wilayah Sumatera Utara dapat

dilihat dalam analisis streamline. Berikut ini adalah analisis streamline

pada lapisan 3000feet (low level). Gangguan-gangguan tropis yang akan

terjadi pada bulan Maret 2019 adalah di wilayah pantai barat Sumatera,

selatan Laut Jawa dan di sebelah utara Australia.

Dengan demikian berdasarkan analisis dan prakiraan dinamika atmosfer,

curah hujan bulan Maret 2019 pada umumnya menurun dari bulan

Pebruari 2019 di daerah pegunungan, lembah dan pantai timur.

Sedangkan curah hujan di wilayah lembah dan pantai barat akan

mengalami peningkatan dari bulan Pebruari 2019.

Faktor regional 
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ANALISIS KONDISI DINAMIKA 

ATMOSFER SKALA LOKAL DI WILAYAH 

STASIUN METEOROLOGI KUALANAMU

BULAN FEBRUARI TAHUN 2019

BY. Octo M Pasaribu
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Pada bulan Februari tahun 2019 arah angin permukaan paling banyak berhembus dari arah

barat daya sebesar 26 % dengan kecepatan berkisar calm - 11 kt yang terjadi dominan

pada malam hingga pagi hari dan dari utara sebesar 24 % dengan kecepatan angin

berkisar calm - 17 knot yang terjadi dominan pada pagi hingga siang hari. Angin yang

berhembus dari barat sebesar 15 % (4 -17 knot), barat laut sebesar 5 % (4 -17 knot) dan

selatan sebesar 9 % (4 – 7 knot) Kecepatan angin paling banyak terjadi 1-4 knot sebesar

47,8 %. Kecepatan angin paling tinggi yaitu 16 knot terjadi sebesar 0,1%. Angin calm terjadi

sebesar 7.6%.
Pada bulan Februari tahun 2019,

wilayah kualanamu memiliki 1 hari hujan

dari 28 hari bulan berjalan dengan curah

hujan tertinggi tercatat sebesar 51 mm

yang terjadi pada tanggal 17 Februari

2019. Kategori hujan yang terjadi adalah

hujan sedang - hingga lebat yang terjadi

pada sore hingga malam hari akibat

gangguan Tropical Eddy di wilayah

perairan barat Nias cukup mengubah pola

angin gradient yang berhembus dari Utara

menjadi pola selatan - barat daya. Selama

bulan Februari wilayah Kualanamu

didominasi oleh cuaca cerah hingga

berawan yang terjadi pada pagi hingga

malam hari.

WINDROSE

Grafik Curah Hujan Februari 2019
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Secara umum kondisi atmosfer pada

bulan Februari tahun 2019

cenderung fluktuatif kering - basah

dengan nilai berkisar 10-100% 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

fluktuatif kering - basah baik di pagi

hari maupun di malam hari. Hal ini

terlihat dari kondisi dominan cuaca di

kualanmu pada pagi hari cerah siang

hari cenderung berawan - berawan

banyak dan malam hari berkabut

tipis Pengaruh monsun asia yang

terjadi serta pembentukan pola

divergensi pada streamline di

wilayah pesisir timur Sumatera utara

pada khusunya menjadi faktor

penyebab massa udara masih

terkonsentrasi di wilayah selatan

ekuator (Cross Equatorial Flow)

sehingga pesisir timur sumatera

cenderung kering.

Sepanjang bulan Februari

tahun 2019 terjadi hujan sebanyak 8

kali, guntur 8 kali dan hujan disertai

guntur 5 kali. Pada umumnya kondisi

tersebut di atas dominan terjadi pada

siang hingga malam hari yang

merupakan pengaruh dari aktivitas

skala lokal atau labilitas udara yang

kuat yang masih mempengaruhi

kondisi cuaca di Stasiun Meteorologi

Kualanamu pada khususnya.
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MONITORING AKURASI AERODROME FORECAST 

(TAF) STASIUN METEOROLOGI KUALANAMU 

BULAN FEBRUARI 2019

By. Darul Anwar
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Grafik 1. Capaian Akurasi Aerodrome Forecast (TAF) Februari 2019

NO
UNSUR 

METEOROLOGI
PERSYARATAN/ TOLERANSI KETELITIAN

PROSENTASE 

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%

❑ Angin (Arah dan Kecepatan angin)

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.

METODE VERIFIKASI
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HASILAKURASI AERODROME FORECAST 
(TAF)

2019

March

March

March

AKURASI

ARAH ANGIN

67%

80% 

                 AKURASI

              KEC. ANGIN

       '100%

80% 

AKURASI

VISIBILITY

96%

80% 

85% 

89% 
Monitoring capaian akurasi unsur cuaca diatas,

maka dapat kita simpulkan bahwa prosentase

akurasinya sudah mempunyai nilai yang bagus,.

Disamping itu rata-rata prosentase akurasi TAF

selama Februari 2019 sudah mencapai 89%,

Prosentase Akurasi

Jumlah Awan

Prosentase Akurasi

Tinggi Dasar Awan

Prosentase Akurasi

Kondisi Cuaca
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ACS (Aerodrome Climatological Summary)

BY. Ellya Manurung
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What is ACS???

Aerodrome Climatological Summary (ACS) adalah ringkasan data

klimatologi bandar udara tentang unsur meteorologi tertentu yang

berfungsi untuk mengetahui keadaan cuaca rata-rata minimal dalam 5

tahun terakhir. Unsur- unsur meteorologi yang diamati terdiri dari 5 (lima)

data yang dikumpulkan untuk pembuatan ACS yaitu RVR (runway visual

range), jarak pandang mendatar (visibility), tinggi dasar awan terendah,

arah dan kecepatan angin, serta suhu udara permukaan.

ACS dapat memberikan gambaran kondisi cuaca bandara setempat, sehingga

informasi ini tentu sangat penting dan bermanfaat untuk:

1. Pembangunan runway suatu bandara, misalkan akan membangun runway baru.

Petugas dapat mengetahui bagaimana rata-rata kondisi cuaca di bandara tersebut

sebelum melaksanakan pembangunan.

2. Petugas operasional bandara yang baru pindah ke bandara tertentu, agar dapat

memahami dan mudah beradaptasi terhadap kondisi terkait cuaca di bandara

tersebut.

3. Maskapai penerbangan yang baru akan beroperasi di bandara tertentu, agar

dengan mudah dapat beradaptasi dan memahami bagaimana kondisi cuaca rata-

rata di bandara tersebut.

ACS (Aerodrome Climatological Summary)

Why we need ACS?? 
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Pada bulan Februari 2019, visibility

(jarak pandang mendatar) terendah

adalah dibawah 800 meter (<800)

dengan persentase rata-rata 0.1 %

yang terjadi pada saat pagi hari (07.00

WIB).

Visibility dominan adalah di atas 8 km

(>8000) mencapai 36.5 %.

Berkurangnya nilai visibility disebabkan

terjadinya kabut yang mengakibatkan

udara kabur yang terjadi dominan saat

dini hari sampai pagi hari.

Pada bulan Februari 2019, visibility

(jarak pandang mendatar) terendah

adalah dibawah 800 meter (<800)

dengan persentase rata-rata 0.1 %

yang terjadi pada saat pagi hari (07.00

WIB).

Visibility dominan adalah di atas 8 km

(>8000) mencapai 36.5 %.

Berkurangnya nilai visibility disebabkan

terjadinya kabut yang mengakibatkan

udara kabur yang terjadi dominan saat

dini hari sampai pagi hari.
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Pada bulan Februari 2019, kecepatan angin dominan adalah 1-5 knot mencapai 58,0 % dengan

arah angin dominan dari Barat Daya (South West) dengan persentase 15,0 %. Sementara itu bila

dibandingkan dengan kecepatan angin rata-rata 5 tahun terakhir periode Februari 2015-2019 yang

dominan adalah 1-5 knots dengan persentase 53,84 % dengan arah angin dominan dari Barat Daya

(South West) dengan persentase 15,94%. Dengan demikian, arah dan kecepatan angin bulan

Februari 2019 menunjukkan arah dan kecepatan dominan yang tidak jauh berbeda dengan arah

dan kecepatan angin 5 tahun terakhir.
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Pada bulan Februari 2019, rentang suhu udara permukaan terendah adalah 19-22°C dengan

persentase 0,3% dan rentang suhu udara tertinggi yaitu 31-34°C mencapai 17%. Suhu udara

dominan pada bulan Februari 2019 yaitu pada rentang 25-28°C mencapai 39 %. Pada periode

5 tahun terakhir yaitu Februari 2014-2018, suhu udara suhu udara permukaan terendah

adalah 19-22°C dengan persentase 0,19 % dan suhu udara tertinggi yaitu 31-34°C mencapai

6.51 %. Suhu udara dominan pada periode 5 tahun terakhir yaitu 25-28C dengan persentase

mencapai 37,66%. Untuk suhu ektrim yaitu diatas 34 °C terjadi penurunan dari 1.99% ke

0.3%. Kondisi ini menunjukkan persentase suhu tahun 2019 lebih tinggi dari pada periode

Februari 5 tahun terakhir (2015-2019). Hal tersebut artinya suhu udara permukaan pada

Februari 2019 lebih hangat dari pada rata-rata 5 tahun. Variasi peningkatan suhu udara

permukaan ini dapat terjadi akibat cuaca pada bulan Februari yang dominan cerah berawan,

dan sedikit hujan.
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ARTIKEL ILMIAH

IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK 

FENOMENA KABUT YANG MENGGANGGU 

PENERBANGAN DI BANDAR UDARA 

KUALANAMU UNTUK PRAKIRAAN YANG 

TEPAT
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MENGENAL TATA NASKAH 

DINAS DAN KEARSIPAN

By. Eka Yudiana
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KEGIATAN KANTOR BULAN
FEBRUARI
By. Yolanda M Tondang
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