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1. Kelembaban Udara Lapisan Atas

Oleh : Yolanda Mutiara Tondang

ANALISIS KONDISI DINAMIKA ATMOSFER SKALA LOKAL

DI WILAYAH STASIUN METEOROLOGI KUALANAMU

BULAN APRIL TAHUN 2019

Secara umum kondisi atmosfer pada

bulan April 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.
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Pada bulan April, hari hujan terjadi satu kali pada dasarian 1, dua kali pada

dasarian 2, dan empat kali di dasarian 3. Hujan pada dasarian 3 semakin sering

terjadi sesuai dengan data dukung RH perlapisan yang semakin lembab baik di

jam 00Z dan jam 12Z. Pengaruh Monsun Asia yang terjadi serta pembentukan

pola konvergensi dan divergensi yang terjadi bergantian pada streamline di

wilayah Sumatera bagian utara pada khususnya menjadi faktor penyebab

fluktuasi kering - basah massa udara di wilayah sekitar Sumatra Utara
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2. Distribusi Waktu Hujan

Sepanjang bulan April tahun 2019 terjadi hujan sebanyak 8 kali, guntur 12 kali dan

hujan disertai guntur 15 kali. Pada umumnya kondisi tersebut di atas dominan

terjadi pada pagi 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 April 2019

Oleh : Jamhari, ST

SOI bernilai -3.1 yang artinya netral dan tidak signifikan, dimana suplai uap air dr

Samudera Pasifik Timur ke Pasifik Barat tidak signifikan (aktivitas potensi

pembentukan awan hujan di wil. Indonesia Timur tidak signifikan). IOD bernilai -0.04

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).

FAKTOR GLOBAL

MJO aktif pada 

pertengahan 

Maret (kuadran 

4) kemudian 

bergerak masuk 

dan berakhir di 

dalam lingkaran

pada 

pertengahan 

April, yang 

artinya saat ini 

MJO tidak aktif 

di wilayah 

Sumatera 

Utara. 
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Suhu Muka Laut (Sea Surface Temperature)

Data model analisis SST 

selama bulan April 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. 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.
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Faktor Regional

Selama bulan April 2019 terlihat adanya pola Tekanan Rendah atau gangguan

sirkulasi udara di barat laut Australia. Angin secara umum angin bertiup dari barat

daya. Hal ini disebabkan oleh monsoon Timur laut pada dasarian pertama dan

monsoon barat daya pada dasarian kedua yang masih aktif di wilayah Sumatera

Utara. Konvergensi terbentuk di selat Karimata, laut Jawa hingga bagian selatan

Papua.

CURAH HUJAN

Sepanjang bulan Maret, hujan cenderung fluktuatif. Secara umum hujan di wilayah

sumatera Utara lebih banyak terjadi pada dasarian ke III, Kecuali di Sibolga hujan

Dasarian pertama dan kedua lebih tinggi daripada dararian ketiga. pada umunya

wilayah pesisir timur hingga pesisir barat memiliki sifat hujan di bawah normal

sedangkan pesisir barat pada umumnya normal.
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B. Prospek Kondisi Cuaca Bulan Mei

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 wilayah Indonesia bagian barat tidak signifikan). MJO

tidak aktif di wilayah kita (penjalarannya diperkirakan di dalam lingkaran) hingga awal

bulan Mei 2019. Sedangkan nilai OLR Negatif, hal ini megindikasikan massa udara

basah yang artinya potensi pertumbuhan awan dan presipitasi meningkat pada bulan

Mei.

Angin bertiup dari arah Barat daya – Barat karena monsun Barat daya mulai aktif.

Garis Konvergensi di prediksi terjadi di Selat Malaka, laut Cina selatan sampai dengan

laut Philipina. Gangguan-gangguan tropis diperkirakan terjadi di sebelah Utara

Samudra Hindia dan Laut Cina selatan.
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Kesimpulan 

Berdasarkan prakiraan dinamis, secara 

umum curah hujan di wilayah Sumatera Utara 

diprediksikan meningkat pada bulan Mei, 

namun karakteristik curah hujan cenderung

dibawah normal dengan intensitas sedang

hingga lebat.
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MONITORING AKURASI AERODROME FORECAST (TAF)

STASIUN METEOROLOGI KUALANAMU BULAN APRIL 

2019

OLEH: DARUL ANWAR, ST

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

(nowcasting) 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. 

Yang diamati bisa berupa time series atau gambar. 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 ± 30
O
 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
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Grafik 1. Capaian Akurasi Aerodrome Forecast (TAF) April 2019

HASIL

Berdasarkan Grafik diatas kita dapat ketahui bahwa jumlah prakiraan yang 

telah dibuat selama Bulan April 2019 adalah sebanyak 346 kali waktu 

prakiraan. Secara umum prakiraan tiap unsur cuaca sudah mencapai atau 

bahkan melebihi batas minimum yang telah ditetapkan. Namun masih ada 

prakiraan unsur cuaca yang berada dibawah batas minimum yaitu prakiraan 

unsur cuaca terkait arah angin dan kondisi cuaca dengan nilai ketepatan 

masing – masing sebesar 237 dan 236 kali waktu prakiraan.

Grafik donat (Doughnut Chart) diatas menunjukkan besaran prosentase 

akurasi prakiraan unsur cuaca arah dan kecepatan angin, dimana 

prosentase arah angin hanya mencapai 68 %, 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
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Dua grafik ini merupakan gambaran prosentase

akurasi unsur cuaca visibility dan kondisi cuaca,

dimana prosentase akurasi dari prakiraan

kondisi cuaca masih dibawah batas minimum

yaitu sebesar 68%. Sedangkan prosentase

akurasi prakiraan visibility sudah melebihi batas

minimum, yaitu sebesar 92%.

Grafik ini menunjukkan bahwa prosentase

akurasi prakiraan unsur cuaca terkait jumlah

dan tinggi dasar awan sudah melampaui batas

minimum yang telah ditetapkan yaitu dengan

nilai masing – masing 100%.

85% 

89% 

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

April 2019 sudah mencapai 89%, 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%”.
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Metode Penentuan Awal

Bulan Puasa Ramadhan 

2019 di Indonesia 
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Bulan Ramadhan menjadi bulan yang sangat ditunggu oleh umat Islam. Di

Indonesia, masyarakat biasanya menunggu pengumuman resmi awal Ramadhan dari

sidang itsbat yang digelar oleh pemerintah. Pada sidang itsbat tersebut, pemerintah

akan mengeluarkan jadwal resmi yang bisa menjadi acuan masyarakat melakasanakan

puasa di bulana Ramadhan. Ada dua metode penentuan awal Ramadhan 2019, yaitu

metode hisab dan metode rukyat (melihat hilal). Nahdlatul Ulama menggunakan metode

rukyat (melihat hilal) sedangkan Muhammadiyah menggunakan metode hisab.

Pemerintah yang diprakasai oleh Kementerian Agama menggabungkan kedua metode

untuk menentukan awal bulan Ramadhan.

• Metode Hisab

Hisab artinya adalah perhitungan secara astronomi. Dalam ilmu falak, hisab sering

digunakan untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Posisi

matahari dalam Islam menjadi penentu perhitungan waktu sholat. Sedangkan posisi

bulan digunakan untuk mengetahui terjadinya hilal sebagai penanda periode bulan baru

dalam kalender Hijriyah. Metode hisab dipergunakan untuk menentukan awal

Ramadhan atau awal bulan dalam kalender Hijriyah tanpa harus melihat hilal.

• Metode Rukyat (Melihat Hilal)

Rukyat merupakan aktivitas mengamati visibilitas hilal. Hilal adalah bulan sabit muda

setelah terjadi ijtimak (konjungsi geosentris). Apabila hilal sudah terlihat, tandanya hari

berikut sudah memasuki bulan baru. Penampakan hilal bisa dilakukan dengan mata

telanjang atau menggunakan alat bantu seperti teleskop. Mengamati hilal biasanya

dilakukan menjelang terbenamnya matahari pertama kali setelah ijtimak. Apabila

terlihat, waktu maghrib setempat sudah dihitung tanggal 1 bulan baru.

Metode Penentuan Awal Bulan Puasa Ramadhan 2019 di 

Indonesia 

“Hisab dan Rukyat (Melihat Hilal)” 

By : Fitriana Lubis, M.Si
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Pengamatan Hilal BMKG

Untuk menentukan hari pertama bulan Ramadhan, biasanya Kementerian Agama,

BMKG, LAPAN, dan berbagai pihak terkait akan mengadakan sidang itsbat. Bagian

terpenting dalam sidang itsbat adalah Rukyat (Melihat Hilal). Hilal atau bulan sabit

muda pertama merupakan tanda dari permulaan bulan dalam kalender Islam.

Seperti definisi di atas, hilal merupakan salah satu fase bulan. Hal ini berarti, hilal

juga seperti bulan purnama atau gerhana bulan yang bisa dihitung dan diperkirakan

dengan metode astronomi masa kini. Data Badan Meteorologi, Klimatologi dan

Geofisika (BMKG) menyebut ijtimak atau kesegarisan antara Matahari-Bulan-Bumi

yang jadi tanda dimulainya fase Bulan baru (new moon) akan terjadi pada Minggu

(5/5/2019) pukul 05.45 WIB. Itu berarti saat Matahari terbenam pada Minggu petang,

ketinggian Bulan di seluruh Indonesia antara 4,52 derajat-5,75 derajat dan umurnya

antara 9,72 jam-13,01 jam. Sementara besaran sudut elongasi atau jarak sudut

antara Matahari-Bulan berkisar antara 5,67 derajat-6,98 derajat. Dengan kriteria

imkannur rukyat atau kemungkinan terlihatnya hilal yang diacu saat ini, yaitu minimal

ketinggian 2 derajat, elongasi 3 derajat dan umur 8 jam, maka hilal berpeluang besar

bisa diamati di seluruh Indonesia, Minggu petang. Karena itu, jika ada kesaksian

melihat hilal baik dengan mata telanjang atau bantuan teleskop, ada fotonya atau

tidak, kesaksian itu akan diterima. Dengan demikian, Bulan Sya’ban 1440 H akan

berumur 29 hari dan 1 Ramadhan akan dimulai hari Senin tanggal 6 Mei 2019.
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Melakukan pengamatan hilal sangat bergantung pada kondisi alam, cuaca, peralatan

hingga pengalaman pengamat amat menentukan keberhasilan melihat hilal. Rintangan

awal terbesar mengamati hilal adalah awan. Sebagai negara tropis yang dikelilingi

lautan, uap air di Indonesia sangat tinggi hingga awan mudah terbentuk. Di sekitar ufuk

atau horison, awan juga seringkali terbentuk saat senja. Padahal, disitulah pengamatan

hilal harus dilakukan. Karena itu, “Pemilihan lokasi pengamatan hilal menjadi

kunci”. Selama ini, hilal banyak di amati di pantai karena dianggap memiliki medan

pandang ke arah ufuk yang lebih bebas dibandingkan pengamatan di pegunungan atau

gedung tinggi. Dari pengalaman BMKG mengamati hilal tiap bulan (month) di 20 lokasi

se-Indonesia sepanjang tahun, citra hilal terbanyak diperoleh dari wilayah Indonesia

tengah, baik di Sulawesi maupun Nusa Tenggara Timur. Wilayah itu memiliki tutupan

awan lebih jarang dibandingkan daerah lain di Indonesia.

Selain lokasi pengamatan, konfigurasi antara Matahari dan Bulan jadi kondisi

alamiah yang penuh tantangan. Hilal adalah bulan sabit tipis yang terlihat pertama kali

setelah ijtimak setelah Matahari terbenam. Dari batasan itu, rentang waktu terlihatnya

hilal, dari Matahari terbenam hingga Bulan terbenam, sangat sempit. Untuk Ramadhan

1440 H di Indonesia kali ini, rentang waktu terihatnya hilal antara 22-28 menit. Itupun

tidak berarti semua rentang waktu itu hilal bisa teramati. Sekitar 10 menit pertama,

cahaya senja masih akan sangat kuat yang mengurangi peluang terlihatnya hilal.

Sedangkan 10 menit terakhir, hilal akan makin redup karena hampir

terbenam.“Realitasnya, hanya 10 menit waktu tersisa untuk mengamati hilal dengan

baik,” Di sisi lain, atmosfer akan melemahkan cahaya apapun saat berada di dekat

horison. Matahari yang saat di atas kepala terlarang untuk diamati secara langsung,

seringkali bisa diamati dengan nyaman saat di dekat horison. Pelemahan itu pun

berlaku untuk cahaya hilal yang memang sudah lemah. Lemahnya cahaya hilal itu

terjadi saat cahaya langit senja masih kuat. Cahaya senja yang merah itu akan makin

kuat jika langit penuh debu dan uap air. Kondisi itu membuat kontras antara hilal dan

cahaya latar belakang sangat kecil. Hilal akan tampak seperti benang cahaya tipis.

Untuk hilal Ramadhan kali ini, bila dibandingkan dengan saat purnama, bagian Bulan

yang bercahaya itu hanya 0,25-0,37 persen. Karena itu, jika pengamat tak awas, maka

hilalpun tidak akan teramati. Selain itu, penglihatan pengamat juga bisa tersamarkan

oleh cahaya benda lain yang disangka hilal.

Berbagai kendala bisa diatasi dengan bantuan teleskop yang dilengkapi sistem

pengarah (pointing) dan penjejak (tracking) obyek langit yang baik. “Penggunaan

teleskop akan meningkatkan kontras antara cahaya hilal dengan cahaya langit senja

hingga hilal lebih mudah diamati. Kini, teleskop pengamatan hilal pun kerap dilengkapi

dengan detektor atau alat perekam CCD (charge-coupled device) hingga hilal yang

diamati bisa ditunjukkan pada orang lain. Cara ini akan meningkatkan kualitas

kesaksian pengamat hilal hingga bisa dibuktikan secara ilmiah.
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ACS (Aerodrome Climatological 

Summary)

by. Octo Mario Pasaribu, S.Tr.

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.

• Arah dan Kecepatan Angin

Tabel arah dan kecepatan angin bulan April 2019 menunjukkan angin didominasi dari 

arah Barat Daya sampai Barat Laut, dengan kecepatan bervariasi dari 2 hingga 16 knot. 

Tabel 1. Tabel ACS arah dan kecepatan angin Bulan April 2019
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Pada bulan April

2019, kecepatan

angin dominan

adalah 1-5 knot

mencapai 58,3%

dengan arah

angin dominan

dari Barat Daya

(South West)

dengan

persentase

26,5%.

Kecepatan angin rata-rata 5 tahun terakhir periode April

2015-2019 yang dominan adalah 1-5 knots dengan

persentase 50,36 % dengan arah angin dominan dari

Barat Daya (South West) dengan persentase 25,7%.

Dengan demikian, arah dan kecepatan angin bulan April

2019 menunjukkan arah dan kecepatan dominan yang

sama dengan arah dan kecepatan angin 5 tahun terakhir.

Tabel 2. Tabel ACS arah dan kecepatan angin Bulan April  periode 2015-2019
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• Suhu Udara

Tabel arah dan kecepatan angin bulan April 2019 menunjukkan angin didominasi dari 

arah Barat Daya sampai Barat Laut, dengan kecepatan bervariasi dari 2 hingga 16 knot. 

Tabel 3. Tabel ACS suhu udara April 2019

Pada bulan April 2019, rentang suhu udara permukaan terendah adalah 22-25°C

dengan persentase 9,3% dan rentang suhu udara tertinggi yaitu >34°C mencapai 0,7

%. Suhu udara dominan pada bulan April 2019 yaitu pada rentang 25-28°C mencapai

40,6 %.

Pada periode 5 tahun terakhir yaitu April 2015-2019, suhu udara permukaan terendah

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

mencapai 0.14%. Suhu udara dominan pada periode 5 tahun terakhir yaitu 25-28°C

dengan persentase mencapai 44,6 %. Kondisi ini menunjukkan persentase dominan

rentang suhu yang hamper sama periode bulan April 5 tahun terakhir (2015-2019) dan

bulan April 2019.
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• Visibility

Pada bulan April 2019, visibility (jarak

pandang mendatar) terendah adalah

dibawah 1.500 meter dengan

persentase rata-rata 0,1 % yang terjadi

pada saat pagi hari (07.00 WIB) ketika

terjadi udara kabur. Visibility dominan

adalah di atas 8 km (>8000) mencapai

52,1 %.

Pada rata-rata 5 tahun terakhir yaitu

periode April 2015-2019, visibility

terendah adalah dibawah 600 meter

(<600) 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 44,5%.

Dengan demikian, kondisi visibility saat

bulan April 2019 dan periode April

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 dan malam

hari.

Tabel 4. Tabel ACS visibility April 2019

Tabel 5. Tabel ACS visibility Bulan April  periode 2015-2019
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Laporan Kejadian Bencana

Bulan April 2019
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KEGIATAN KANTOR
By : Yolanda M. TOndang

Seminar Online Hari Meteorologi

Dunia (HMD)

Pada hari Selasa tanggal 02

April 2019 Stasiun Meteorologi

Kualanamu mengikuti Seminar

Online dalam rangka

memperingati Hari Meteorologi

Dunia (HMD) ke-69 dimana

tema HMD tahun ini adalah “The

Sun, The Earth and The

Weather”. Untuk hari pertama

tema yang diangkat dalam

seminar Online ini adalah “The

Sun: Climate Change”.

Hari kedua Seminar Online dilaksanakan

pada hari Kamis tanggal 04 April 2019.

Tema yang diangkat pada seminar ini

adalah The Earth: Earthquake and

Tsunami Mitigation”.

Wilayah Indonesia memiliki potensi tinggi

untuk terjadinya gempa oleh karena itu

sangat diperlukan mitigasi structural

untuk mengantisispasi kondisi Indonesia

yang rawan terhadap kejadian gempa

bumi.
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Hari ketiga seminar online dilaksanakan
pada hari Jumat tanggal 05 April 2019.
Tema yang diangkat pada seminar ini
adalah : “The Weather: Impact Based
Forecast”. Kebutuhan informasi cuaca
secara cepat, tepat waktu dan akurat
semakin meningkat. Oleh karena itu,
informasi cuaca yang lengkap dan detail
sangat diperlukan masyarakat. BMKG
saat ini sedang gencar mengembangkan
forecast based impact (layanan informasi
prakiraan cuaca dan peringatan dini,
cuaca ekstrem yang telah diintegrasikan
dengan pembobotan dampak yang
ditimbulkan.

Diskusi Bulanan UPT di Lingkungan BBMKG Wilayah 1 Medan

Pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 staff

Meteorologist dari Stasiun Meteorologi

Kualanamu mengikuti kegiatan diskusi

bulanan kondisi Meteorologi, Klimatologi dan

Geofisika (MKG) di wilayah Sumut, yaitu

analisis kondisi MKG pada bulan Maret-April

dan prakiraan kondisi MKG pada bulan Mei

2019. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh

UPT BMKG di wilayah Sumut dapat saling

bersinergi untuk memberikan pelayanan

terbaik kepada stakeholder dan masyarakat
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Pendampingan Pembentukan Zona Integritas tahun 2019

Pada hari selasa 30 April 2019
dilaksanakan pendampingan
pembentukan zona integritas
tahun 2019 di Stasiun
Meteorlogi Kualanamu oleh
inspektorat BMKG. Tujuan
dilaksanakannya acara ini
adalah untuk membantu dan
mendampingi stamet Kualanamu
dalam emmeprsiapkan
pembentukan Zona Integritas
(ZI) tahun 2019.

Rapat Persiapan Pembentukan Zona Integritas tahun 2019

Menindaklanjuti hasil rapat dan

sosialisasi dengn Inspektorat

BMKG terkait pembentukan Zona

iNtegritas (ZI) tahun 2019 di

Satsiun Meteorologi Kualnamu

maka dilakukan rapat persiapan

Pembentukan ZI tahun 2019 oleh

internal staff stamet Kualanamu.
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