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Pada bulan Maret tahun 2019 arah 

angin permukaan paling banyak 

berhembus dari arah barat daya 

sebesar 25 % dengan kecepatan 

berkisar 01 - 11 kt yang terjadi 

dominan pada malam hingga pagi 

hari dan dari utara  sebesar 20.8 % 

dengan kecepatan angin berkisar 4 

- 17 knot yang terjadi dominan 

pada siang hingga sore hari. Angin 

yang berhembus dari barat 

sebesar 14 %  (4 -10 knot), barat 

laut sebesar 10.4 % (4 -11 knot) 

dan selatan sebesar 10.4 % (4 – 7 

knot) Kecepatan angin paling 

banyak terjadi 1-4 knot sebesar 

48,1 %. Range kecepatan angin 

paling tinggi yaitu 11-17 knot 

terjadi sebesar 6.4%. Angin calm 

terjadi sebesar 8.2%. 

1. Windrose ( Kembang Angin permukaan) 

Oleh : Yolanda Mutiara Tondang 

ANALISIS KONDISI DINAMIKA ATMOSFER SKALA LOKAL 

DI WILAYAH STASIUN METEOROLOGI KUALANAMU 

BULAN MARET TAHUN 2019 
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Pada bulan Maret tahun 2019, wilayah 

kualanamu memiliki 6 hari hujan dari 

31 hari bulan berjalan dengan curah 

hujan tertinggi tercatat sebesar 46,4 

mm yang terjadi pada tanggal 27 

Maret 2019. Kategori hujan yang 

terjadi adalah hujan ringan - hingga 

sedang yang terjadi pada siang dan 

malam hari akibat gangguan Sirkulasi 

Eddy di wilayah perairan barat Nias 

dan Aceh cukup mengubah pola angin 

gradient yang berhembus dari Utara 

menjadi pola selatan - barat daya. 

Selama bulan Maret wilayah 

Kualanamu didominasi oleh cuaca 

cerah hingga berawan yang terjadi 

pada pagi, siang dan sore hari. 

Secara umum kondisi atmosfer pada 

bulan Maret tahun 2019 cenderung 

fluktuatif kering - basah dengan nilai 

berkisar 4 - 99%  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 

Kualanamu pada pagi hari cerah siang 

hari cenderung berawan - berawan 

banyak dan malam hari berkabut tipis. 

Pengaruh monsun asia yang terjadi 

serta pembentukan pola konvergensi 

dan divergensi yang yerjadi bergantian 

pada streamline di wilayah Sumatera 

bagian utara pada khususnya menjadi 

faktor penyebab fluktuasi kering - 

basah massa udara di wilayah sekitar 

Sumatra Utara. 

Curah Hujan dan Kelembapan 
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Distribusi Waktu Hujan 

Sepanjang bulan Maret tahun 2019 terjadi hujan sebanyak 13 kali, guntur 11 kali 

dan hujan disertai guntur 14 kali. Pada umumnya kondisi tersebut di atas dominan 

terjadi pada pagi-siang dan 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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Analisa Kondisi Dinamika Atmosfer  

Bulan Maret dan Prospek Kondisi Cuaca  

Bulan April tahun 2019 di Wilayah Sumatera Utara 

A.  Analisa Kondisi Dinamika Atmosfer Bulan Maret  

Faktor Global 

SOI bernilai -1.5 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 aktif pada awal Maret (kuadran 2 dan 3) kemudian bergerak ke 

kuadran 4 dan berakhir di dalam lingkaran, yang artinya saat ini MJO tidak aktif di 

wilayah Sumatera Utara. OLR bernilai netral hingga positif di Samudra Hindia barat 

Sumatra yang megindikasikan massa udara cukup basah yang artinya potensi 

pertumbuhan awan dan presipitasi cukup tinggi pada dasarian 1 Maret. 

 

Oleh : Ellya Veronika Manurung 

4 



Suhu Muka Laut (Sea Surface Temperature) 

5 

Data model analisis SST selama bulan Maret  2019 

menunjukkan bahwa kondisi suhu muka laut di wilayah 

perairan Indonesia termasuk Sumatera Utara cukup 

hangat berkisar 29 – 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. 

Faktor Global 



Faktor Regional 

Selama bulan Maret 2019 terlihat adanya pola Tekanan Rendah atau gangguan 

sirkulasi udara di Pantai Barat Sumatera, dan Selat Karimata, utara Papua dan Utara 

Australia. Angin  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. 

 

Sepanjang bulan Maret, 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 umumnya dibawah 

normal. 
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B. Prospek Kondisi Cuaca Bulan April  

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). MJO tidak aktif di 

wilayah kita (penjalarannya 

diperkirakan di dalam 

lingkaran) hingga awal bulan 

April 2019. Berbanding lurus 

dengan nilai OLR yang bernilai 

positif, hal ini  megindikasikan 

massa udara kering yang 

artinya potensi pertumbuhan 

awan dan presipitasi kecil. 

 Angin bertiup masih dari arah 

Timur Laut- Timur karena 

monsun Timur laut yangmasih 

aktif. Garis Konvergensi di 

prediksi terjadi di Selatan 

Jawa dan Selatan Papua. 

Gangguan-gangguan tropis 

diperkirakan terjadi di sebelah 

barat Sumatera, Samudra 

Hindia, Selat Karimata dan 

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. 

 

Faktor Global 

Faktor Regional 
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ACS MARET 2019 

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 minimal dalam 5 tahun terakhir. 

 

By. Octo Mario Pasaribu 

Pada bulan Maret 2019, kecepatan angin dominan adalah 1-5 knot mencapai 55,6 % 

dengan arah angin dominan dari Barat Daya (South West) dengan persentase 15,7 %. 

Kecepatan angin rata-rata 5 tahun terakhir periode Maret 2015-2019 yang dominan 

adalah 1-5 knots dengan persentase 61,5 % dengan arah angin dominan dari Barat 

Daya (South West) dengan persentase 10,8 %. Dengan demikian, arah dan kecepatan 

angin bulan Maret 2019 menunjukkan arah dan kecepatan dominan yang sama dengan 

arah dan kecepatan angin 5 tahun terakhir. 

(a) ACS Diagram arah dan kecepatan angin bulan Maret 2019 & 

(b) ACS Diagram arah & kecepatan angin bulan Maret periode 2015-2019 

Arah dan Kecepatan Angin 
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ACS Temperatur Udara Bulan 
Maret Periode 2015-2019 

16-19

19-22

22-25

25-28

28-31

31-34

>34

Pada bulan Maret 2019, rentang 

suhu udara permukaan terendah 

adalah 22-25°C dengan persentase 

15,5 % dan rentang suhu udara 

tertinggi yaitu >34°C mencapai 0,9 

%. Suhu udara dominan pada bulan 

Maret 2019 yaitu pada rentang 25-

28°C mencapai 38,7 %. 

Pada periode 5 tahun terakhir yaitu 

Maret 2015-2019, suhu udara 

permukaan terendah adalah 16-

19°C dengan persentase 0,03 % 

dan suhu udara tertinggi yaitu 

>34°C mencapai 0.2 %. Suhu udara 

dominan pada periode 5 tahun 

terakhir yaitu 25-28°C dengan 

persentase mencapai 36,6 %. 

Kondisi ini menunjukkan persentase 

rentang suhu yang lebih bervariasi 

pada periode bulan Maret 5 tahun 

terakhir (2015-2019) dari pada 

bulan Maret 2019. 

  

Temperatur 
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ACS Visibility Maret 2019 
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ACS Visibility Bulan Maret (2015-2019) 
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Pada bulan Maret 2019, visibility (jarak pandang mendatar) terendah 

adalah dibawah 600 meter (<600) dengan persentase rata-rata 0,1 % yang 

terjadi pada saat siang hari (12.00 WIB) ketika terjadi hujan lebat. Visibility 

dominan adalah di atas 8 km (>8000) mencapai 38,4 %. Pada rata-rata 5 

tahun terakhir yaitu periode Maret 2015-2019, visibility terendah adalah 

dibawah 400 meter (<400) dengan persentase rata-rata 0,1% yang waktu 

terjadinya yaitu saat pagi hari ketika udara berkabut. Visibility rata-rata 

yang dominan adalah di atas 8 km (>8000) mencapai 34,5%. Dengan 

demikian, kondisi visibility saat bulan Januari 2019 dan periode Maret 

2015-2019 tidak jauh berbeda dan berkurangnya nilai visibility disebabkan 

terjadinya kabut yang mengakibatkan udara kabur yang terjadi dominan 

saat dini hari sampai pagi hari. 

Jarak Pandang (Visibility) 
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FENOMENA EQUINOX 
DAN DAMPAKNYA 

 

• Lantas, apakah sebenarnya Equinox 
itu? 

• Penjelasan BMKG Mengenai 
Fenomena Equinox 

• Apa dampak fenomena Equinox? 

 

Oleh: Fitriana Lubis 
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    Saat ini sedang viral di media sosial 

terutama WhatsApp kabar berantai yang 

mengabarkan soal fenomena ekuinoks 

atau dalam bahasa latin Equinox. Dalam 

pesan tersebut berisi himbauan untuk 

mengurangi aktifitas di luar rumah dari 

tanggal 22 hingga 28 Maret 2019 karena 

panas yang melebihi ambang batas. 

Berikut isi pesan tersebut : 

“Bapak/Ibu jangan lupa untuk minum 

lebih banyak air ,makan lebih banyak 

buah dan mengurangi aktifitas diluar 

rumah dari tanggal 22 s/d 28 Maret 

karena Equinox karena 

Matahari..mencapai titik terdekat dengan 

bumi..dan suhu udara akan naik 

beberapa derajat..jangan sampai 

dehidrasi atau sun stroke” 

 

     Bumi mengalami dua macam gerakan 

berputar. Putaran pertama yaitu, bumi 

berputar pada poros aksis yang jika 

dibuat garis bayangan, garis tersebut 

melewati kutub utara hingga kutub 

selatan planet bumi dan membutuhkan 

waktu selama kurang lebih 24 jam, hal 

inilah yang menyebabkan terjadinya 

siang dan malam. Lalu gerakan kedua 

yaitu berputar berdasarkan orbitnya untuk 

mengelilingi matahari. Lamanya waktu 

yang dibutuhkan untuk mengelilingi 

matahari dalam satu kali putaran yaitu 

365,25 hari. Gerakan ini mengakibatkan 

terjadinya beberapa musim di belahan 

bumi. Sedangkan Equinox sendiri terjadi 

saat kedua gerakan ini saling bertemu. 

 

Sumber : https://www.bmkg.go.id/press-release/?p=Equinox-

fenomena-biasa-masyarakat-dihimbau-tenang&tag=press-

release&lang=ID 

     Bumi tidak benar-benar berada pada posisi 

tegak lurus, namun miring sekitar 23,5 derajat 

di bagian kutubnya. Sudut kemiringan pada 

bumi mengakibatkan matahari seolah-olah 

bergerak melewati bumi, membentuk sudut di 

atas garis ekuator atau khatulistiwa. Selama 

dua kali dalam setahun, matahari akan 

bergerak tepat berada di atas garis 

khatulistiwa. Matahari akan bergerak dari 

belahan bumi bagian utara menuju ke belahan 

bumi bagian selatan. Pergerakan matahari ini 

ternyata sangat berpengaruh pada planet 

bumi, yaitu tanda terjadinya perubahan musim 

di bumi. 

FENOMENA EQUINOX DAN DAMPAKNYA 
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Penjelasan BMKG Mengenai Fenomena Equinox 

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menanggapi beredarnya berita yang 

menyebutkan adanya fenomena Equinox yang menyebabkan peningkatan suhu ekstrem 

berakibat sun stroke dan dehidrasi adalah perlu diluruskan. Deputi Bidang Meteorologi BMKG 

Drs Mulyono Rahadi Prabowo, M.Sc., Deputi Bidang Meteorologi BMKG, mengatakan 

Equinox adalah salah satu fenomena astronomi dimana matahari melintasi garis khatulistiwa, 

kemudian secara periodik berlangsung dua kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 21 Maret 

dan 23 September.  

Saat fenomena ini berlangsung, matahari dengan bumi memiliki jarak paling dekat 

konsekuensinya wilayah tropis sekitar ekuator akan mendapatkan penyinaran matahari 

maksimum. Namun begitu, lanjutnya  menuturkan fenomena ini tidak selalu mengakibatkan 

peningkatan suhu udara secara drastis maupun ekstrim. Berdasakan pengamatan BMKG, 

suhu maksimum tertinggi pada 23 Maret 2019 tercatat 37,6°C terjadi di Meulaboh, Aceh. 

Equinox bukan merupakan fenomena seperti gelombang panas atau heat wave yang terjadi 

di Eropa, Afrika dan Amerika yang merupakan kejadian peningkatan suhu udara ekstrim di 

luar kebiasaan dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Tidak hanya itu, Prabowo 

juga menjelaskan saat fenomena ini terjadi, matahari dan bumi mempunyai jarak yang paling 

dekat konsekuensinya yaitu wilayah tropis di sekitar ekuator akan mendapatkan penyinaran 

matahari maksimum. Selain itu, fenomena Equinox tidak selalu mengakibatkan peningkatan 

suhu udara secara drastis maupun ekstrim. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh 

BMKG, suhu tertinggi terjadi pada hari Sabtu 23 Maret 2019 di Meulaboh, Aceh yang 

mencapai 37,6°C. Prabowo juga mengatakan jika rata - rata suhu maksimum di wilayah 

Indonesia berkisar 32°C hingga 36°C. 

Disaat bersamaan, pada tanggal 18 Maret hingga 25 Maret 2019 terjadi peristiwa sun outage 

terhadap satelit komunikasi. Peristiwa ini terjadi saat matahari berada di arah yang sama 

dengan arah datangnya sinyal satelit komunikasi yang mengelilingi bumi di ketinggian 36 ribu 

kilometer. Sehingga antena di Indonesia tidak dapat menerima sinyal dengan baik selama 10 

Menit. Menyikapi hal ini, Mulyono mengimbau masyarakat untuk tidak perlu mengkhawatirkan 

dampak dari Equinox sebagaimana disebutkan dalam isu yang berkembang. 
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Apa dampak fenomena Equinox? 

Equinox yang terjadi pada bulan Maret menandakan awal dimulainya musim semi di 

belahan bumi bagian utara (BBU) dan juga sebagai tanda awal dari musim gugur di 

belahan bumi bagian selatan (BBS). Sedangkan Equinox yang terjadi pada bulan 

September, pertanda akan dimulainya awal musim gugur di bumi bagian utara dan 

awal musim semi di bumi bagian selatan. Dampak lain dari fenomena Equinox antara 

lain: 

Panjangnya siang dan malam memiliki waktu yang sama. Masing - masing memiliki 

durasi selama 12 jam. Sesuai dengan namanya, kata Equinox berasal dari kata 

aequus yang artinya sama dan nox artinya malam. Sehingga Equinox sendiri dapat 

diartikan sebagai malam yang memiliki waktu yang sama panjang dengan waktu di 

siang hari. 

Di Indonesia sendiri, dampak dari fenomena Equinox yaitu matahari akan terasa lebih 

terik pada siang hari. 

Daerah yang berada di antara 23,5 derajat lintang selatan dan 23,5 derajat lintang 

utara akan mengalami kondisi yang disebut sebagai hari tanpa bayangan. Tidak 

semua tempat mengalami peristiwa ini, hanya kota - kota yang dilewati oleh garis 

khatulistiwa saja seperti Pontianak dan Bonjol di Sumatra Barat. 

Posisi matahari saat terbit dan juga saat terbenam dapat dilihat secara horizontal di 

seluruh dunia. 

Dampak dari Equinox juga menjadi waktu yang pas untuk melihat Aurora Borealis di 

belahan bumi bagian utara (BBU). NASA mengatakan jika aktivitas geomagnetik akan 

menjadi dua kali lebih intens saat musim semi dan musin gugur. 

     Fenomena Yang Pernah Terjadi  

    Posisi Indonesia yang berada di garis khatulistiwa, akan mengalami perbedaan 

saat terjadi fenomena Equinox. Salah satunya yaitu Hari Tanpa Bayangan, di mana 

panjang bayangan hanya sebesar 0,1 meter atau seolah tidak ada. Fenomena ini 

pernah terjadi pada tanggal 21 Maret 2018 di kota Pontianak, Bonjol, Riau, Kepuluan 

Kayoa dan daerah-daerah lain yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Kota lain di 

Indonesia juga dapat mengalami fenomena serupa pada tanggal 26 Oktober 2018 di 

Denpasar, 9 Oktober 2018 di Jakarta, dan 8 September 2018 di Sabang. 
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NO DATA TRAFFIC JUMLAH 

1 DEPARTURE DOMESTIC 1987 

2 ARRIVAL DOMESTIC 2002 

3 OVERFLYING DOMESTIC 634 

4 DEPARTURE INTERNATIONAL 686 

5 ARRIVAL INTERNATIONAL 671 

6 OVERFLYING INTERNATIONAL 354 

 

FREKUENSI PENERBANGAN DAN FREKUENSI PRODUK PELAYANAN 

METEOROLOGI DI BANDAR UDARA KUALANAMU DELI SERDANG 

BULAN MARET TAHUN 2019 
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NO TANGGAL 
JAM (UTC) 

KONDISI FASILITAS/RTB/DVT/RTA/GO AROUND 
START END 

1 27/3/20119 

04.51   VISIBILITY BELOW MINIMA, WINDSHEAR ALARM ON 

    VIS BELOW MINIMA (400 FEET) 

04.54   LNI 133 GO ARUND DUE TO WEATHER TO RIBAS 

04.57   HOLDING (LNI 133, CTV 1923, LNI 911) 

05.30   RWY CHANGE 05 

          

2 31/3/2019 

03.39   MISSED APPROACH DUE TO UNSTABLE APPROACH AXM 391/UP DRAFT 

03.38 
  

AXM391 (A320-9MAQB) WMKK-WIMM GO AROUND DUE UNSTABLE APPROACH 
RUNWAY 23  

    GOT "UP DRAFT" ON SHORT FINAL RUNWAY 23 (SQVAWK A2150) 

GANGGUAN PENERBANGAN TERKAIT KONDISI CUACA 

SUMBER :  PERUM LPPNPI CABANG MADYA MEDAN 

Keterangan :        

1. FF LN                                        : Flight Forecast untuk penerbangan luar negeri 

2. FF DN                                        : Flight Forecast untuk penerbangan dalam negeri 

3. TAF                                            : Pelaporan sandi TAF   

4. ROFOR                                      : Pelaporan sandi ROFOR   

5. ARFOR                                      : Pelaporan sandir ROFOR   

6. SIGMET                                     : Pelaporan sandi SIGMET untuk MWO  

    VAR                                           : Volcanic Activity Report dari stasiun ke MWO  

7. AERODROME WARNING      : Pelaporan berita Aerodrome Warning  

8. PUBLIK                                     : Laporan cuaca untuk publik   

9. METAR                                      : Pelaporan sandi METAR   

10.SPECI                                        : Pelaporan sandi SPECI    

11.MET REPORT                         : Pelaporan sandi MET REPORT   

12.SPECIAL                                  : Pelaporan sandi SPECIAL   

13.Frekuensi Penerbangan            : Jumlah frekuensi penerbangan(take off/landing) Penerbangan 
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MONITORING AKURASI AERODROME 

FORECAST (TAF) 

      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).  

 

Adapun unsur – unsur cuaca yang termuat dalam TAF sebagai berikut: 

• 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. 
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METODE VERIFIKASI 

Verifikasi merupakan membandingkan hasil prediksi dengan observasi secara visual.. 

Prediksi dikotomi (ya / tidak) merupakan prediksi yang membagi prediksi dua 

kemungkinan ya atau tidak. Unsur suhu tidak diverifikasi karena dalam format TAF tidak 

menyertakan suhu sebagai unsur yang diprakirakan. 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) dengan masa berlaku 24 jam. Laporan ini akan memuat hasil 

verifikasi TAF secara keseluruhan yang dilaksakan di Stasiun Meteorologi Kelas I 

Kualanamu sebagaimana yang biasa dilampirkan dalam Laporan Bulanan. 

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% 

 Tabel 1. Toleransi Ketelitian Prakiraan Unsur Cuaca dalam TAF 

BULAN JMLH 

PRAKIRAAN YANG BENAR 

ARAH 

ANGIN 

KEC. 

ANGIN      
VISIBILITY CUACA JML. AWAN T.DASAR AWAN 

RATA - 

RATA 

  VER JML % JML % JML % JML % JML % JML %   

JANUARI 345 
205  59  344  100  322  93  233  68  340  99  345  100  86.4 

FEBRUARI 
306 204 67 299 98 293 96 226 74 306 100 305 100 88.9 

MARET 344 230 67 340 99 324 94 263 76 341 99 342 99 89.1 

                              

RATA-RATA 995 639 193 983 296 939 283 722 218 987 298 992 299 264.5 

HASIL 
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Laporan Kejadian Bencana 

bulan Maret 2019 
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Kegiatan Rapat koordinasi antar UPT yang 
diselenggarakan rutin setiap tahunnya ini 
bertujuan untuk menghimpun persamaan 
pemahaman serta kendala yang mungkin 
timbul, serta masukan/ kontribusi pemikiran 
bersama tentang pelaksanaan program 
kegiatan TA.2019 dan tersusunnya usulan 
rencana kerja TA.2020. 

Rakorwil Balai Besar Wilayah I di 

Batam (26-29 Maret 2019). 

KEGIATAN KANTOR 20 



Pada hari Selasa, 19 Maret 2019 telah dilaksanakan Online Group 

Discussion (OGD) ke-78 - Klimatologi di Stasiun Meteorologi 

Kualanamu. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat BMKG 

ini dilaksanakan pada pukul 09.00 - 10.30 WIB.  

Online Group Discussion (OGD) 

Upacara Peringatan HMD Ke-69 Balai 

Besar Wilayah I 

Pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019, 

Stasiun Meteorologi Kualanamu 

mengikuti upacara bendera dalam 

rangka Peringatan Hari Meteorologi 

Dunia ke-69 (23 Maret).  

21 



MAPDIS Bulanan Maret 

2019 Balai Besar Wilayah I 

Stasiun Meteorologi Kualanamu 

mengikuti kegiatan MAPDIS 

Bulan Maret 2019 yang bertempat 

di Stasiun Maritim Belawan yang 

diwakilkan oleh Kepala Seksi 

Data dan informasi serta 

beberapa staff. Dari Stasiun 

meteorologi kualanamu 
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BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA 

STASIUN METEOROLOGI KUALANAMU 


