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Puji syukur kami panjatkankehadirat

Tuhan YME atas berkat dan rahmat Nya

lah kami Tim Buletin Stasiun Meteorologi

Kualanamu dapat menyelesaikan Buletin

cuaca ini. Buletin ini dibuat mengingat

pentingnya informasi cuaca dalam

kehidupan masyarakat sekarang ini,

terkhusus yang berkaitan langsung dengan

bidang penerbangan. Informasi cuaca

pada saat ini sudah tidak dapat dipisahkan

lagi dengan bidang penerbangan.

Keadaan cuaca sudah menjadi faktor

penting dalam menjamin keselamatan

penerbangan. Buletin cuaca ini diharapkan

dalam membantu semua pihak yang terkait

bidang penerbangan untuk lebih dekat dan

mengetahui lagi tentang informasi cuaca

khususnya di Bandar udara Kualanamu

Deli Serdang provinsi Sumatera Utara.

Akhir kata, kami tim buletin Stasiun

Meteorologi Kualanamu berharap agar

buletin ini bermanfaaat bagi kita semua

khususnya pengguna jasa penerbangan

dalam mendukung keselamatan

penerbangan. Kami mengharapkan saran

dan kritik untuk penyempurnaan buletin

cuaca ini selanjutnya. Terimakasih.

Deli Serdang, Juni 2019
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ANALISIS  KONDISI  DINAMIKA  ATMOSFER  SKALA  LOKAL
DI  WILAYAH  STASIUN  METEOROLOGI  KUALANAMU

BULAN MEI TAHUN 2019

Windrose (Diagram Angin permukaan)

Pada bulan Mei tahun 2019 arah angin permukaan paling banyak

berhembus dari arah barat daya sebesar 29.4 % dengan kecepatan berkisar

01 - 11 kt yang terjadi dominan pada malam hingga pagi hari. Angin

dominan berikutnya bertiup dari utara sebesar 19.2 % dengan kecepatan

angin berkisar 06 - 16 knot yang terjadi dominan pada siang hingga sore

hari. Angin yang berhembus dari barat sebesar 5 % (1 - 6 knot), barat laut

sebesar 8.7 % (1 -16 knot) dan selatan sebesar 7.3 % (01 – 06 knot)

Kecepatan angin paling banyak terjadi 1-6 knot sebesar 56.8 %. Range

kecepatan angin paling tinggi yaitu 21-26 knot terjadi sebesar 0.2%. Angin

calm terjadi sebesar 7.4%.



Pada bulan Mei tahun 2019, Stasiun

Meteorologi Kualanamu mencatat ada

12 (dua belas) hari hujan yang terjadi,

dimana pada dasarian I ada 4 (empat)

hari hujan, pada dasarian II ada 5

(lima) hari hujan, dan pada dasarian III

ada 3 (tiga) hari hujan. Jumlah curah

hujan yang terjadi bervariasi dimana

curah hujan paling tinggi terjadi pada

tanggal 14 yaitu sebesar 74.6 mm dan

paling rendah terjadi pada tanggal 16

yaitu sebesar 0.4 mm. Berdasarkan

grafik di atas terlihat bahwa pada

bulan Mei 2019 curah hujan lebih

banyak terjadi pada dasarian II dan

curah hujan tertinggi juga terjadi pada

dasarian II.

Kondisi kelembaban udara lapisan

atas di wilayah Stasiun Meteorologi

Kualanamu cukup bervariasi.

Berdasarkan grafik di atas terlihat

pada jam 00.00 UTC dan 12.00 UTC

cukup lembab dengan nilai berkisar

40-99%. Namun terdapat beberapa

tanggal dimana kondisi RH bernilai

kecil (kering). Nilai RH di lapisan

500mb pada tanggal 18 jam 00 UTC

adalah 16%. Hal ini mengindikasikan

kondisi udara yang cukup kering pada

lapian atas terjadi saat itu. Namun

secara umum pada bulan Mei 2019

kandungan uap air pada lapisan atas

cukup lembab, nilai RH tertinggi terjadi

pada dasarian I dan II (99%). Hal ini

cocok dengan jumlah hari hujan yang

banyak terjadi pada dasarian I dan II

bulan Mei.

Curah Hujan dan Kelembapan
2



Distribusi Waktu Hujan
3

Sepanjang bulan Mei tahun 2019 terjadi hujan sebanyak 17 kali, guntur 28 kali dan

hujan disertai guntur 26 kali. Pada umumnya kondisi tersebut di atas dominan terjadi

pada malam hingga dini hari yang merupakan pengaruh dari aktivitas skala lokal,

labilitas udara yang kuat dan pengaruh Angin monsoon Barat Daya yang masih

mempengaruhi kondisi cuaca di Stasiun Meteorologi Kualanamu pada khususnya.



Analisa Kondisi Dinamika Atmosfer Bulan Mei  dan Prospek
Kondisi Cuaca Bulan Juni tahun 2019
di Wilayah Sumatera Utara

A.  Analisa Kondisi Dinamika Atmosfer Bulan Mei

MJO aktif di Bulan Mei (pada kuadran 5 s/d 8), namun tidak berdampak pada

pertumbuhan awan di wilayah Sumatera Utara, karena posisi aktifnya pada kuadran

5 hingga 8.

Oleh : Jamhari
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SOI bernilai -7.4 yang artinya dalam kondisi aktif, dimana massa udara

bergerak dari S. Pasifik Barat ke S.Pasifik Timur, (aktivitas ini berpotensi

terhadap berkurangnya pembentukan awan hujan di wil. Indonesia Timur). IOD

bernilai 0.06 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).



Suhu Muka Laut (Sea Surface Temperature)
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Data model analisis SST selama bulan Mei 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. Analisis anomali SST cukup fluktuatif pada rentang (-.1) –

(+1.5)°C. Secara umum kondisi anomali SST 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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Total dan Normal Curah Hujan di Wilayah Sumatera Utara 
(April 2019)

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

sumatera Utara lebih banyak terjadi pada dasarian ke I dan ke III, Kecuali di

Kualanamu hujan lebih besar terjadi di dasarian kedua. Pada umunya hujan di

wilayah Sumatera Utara memiliki sifat hujan di bawah normal, kecuali di wilayah

perkotaan (KDS, BWL) sifat hujannya adalah normal.



B. Prospek Kondisi Cuaca Bulan Juni 

Berdasarkan dari segi model

atau perbandingan yang

dipakai, MJO diprediksi tidak

aktif pada Bulan Juni

(penjalarannya diperkirakan di

dalam lingkaran), Sedangkan

nilai OLR diprediksi bernilai

Positif, hal ini megindikasikan

massa udara kering yang

artinya potensi pertumbuhan

awan dan presipitasi akan

mengalami penurunan pada

bulan Juni.

Angin bertiup dari arah Barat

daya yang mengindikasikan

monsun Barat daya akan aktif

di Bulan Juni. Garis

Konvergensi di prediksi terjadi

di laut Cina selatan sampai

dengan laut Philipina.

Gangguan-gangguan tropis

diperkirakan terjadi di Teluk

Benggala dan Samudra Hindia

bagian Barat Daya Pulau

Sumatera.

Faktor Global

Faktor Regional
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Kesimpulan

Berdasarkan prakiraan dinamis, curah hujan di wilayah Sumatera Utara di

awal Bulan Juni diprediksi masih cukup tinggi, namun memasuki

pertengahan hingga akhir Juni curah hujan diprediksi menurun, hal ini

disebabkan Monsun Barat Daya yang akan aktif.

Dan untuk curah hujan di Bulan Juni akan menurun dibandingkan curah

hujan di Bulan Mei.



ACS (Aerodrome Climatological 

Summary)
Oleh. Ellya V.I. Manurung
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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. Berikut adalah

review singkat tentang kondisi cuaca di Stasiun Metrorologi Kualanamu berdasarkan ACS

bulan Mei
Arah dan Kecepatan Angin

Tabel arah dan kecepatan

angin bulan Mei 2019

menunjukkan angin

didominasi dari arah

Tenggara sampai Barat

Daya, dengan kecepatan

bervariasi dari 02 hingga

25 knot. Pada bulan Mei

2019, kecepatan angin

dominan adalah 1-5 knot

mencapai 62.4% dengan

arah angin dominan dari

Barat Daya (South West)

dengan persentase 26,5%.

Kecepatan angin rata-rata

5 tahun terakhir periode

Mei 2015-2019 yang

dominan adalah 1-5 knots

dengan persentase 49.76

% dengan arah angin

dominan dari Barat Daya

(South West) dengan

persentase 20,8%.

Dengan demikian, arah

dan kecepatan angin bulan

Mei 2019 menunjukkan

arah dan kecepatan

dominan yang sama

dengan arah dan

kecepatan angin 5 tahun

terakhir.

Tabel 1. Tabel ACS arah dan kecepatan angin Bulan Mei 2019

Tabel 2. Tabel ACS arah dan kecepatan angin Bulan Mei  periode 

2015-2019



Suhu Udara

Tabel 3. Tabel ACS suhu udara Mei 2019

Tabel 4. Tabel ACS suhu udara Bulan Mei  periode 2015-2019

Pada bulan Mei 2019,

rentang suhu udara

permukaan terendah

adalah 22-25°C dengan

persentase 13.2% dan

rentang suhu udara

tertinggi yaitu 31- 34°C

mencapai 17,7 %. Suhu

udara dominan pada

bulan Mei 2019 yaitu

pada rentang 25-28°C

mencapai 40,3 %.

Pada periode 5 tahun

terakhir yaitu Mei 2015-

2019, suhu udara

permukaan terendah

adalah 22-25°C dengan

persentase 14.22% dan

suhu udara tertinggi

yaitu >34°C mencapai

0.59%. Suhu udara

dominan pada periode 5

tahun terakhir yaitu 25-

28°C dengan persentase

mencapai 44,34 %.

Kondisi ini menunjukkan

persentase dominan

rentang suhu yang

hampir sama periode

bulan Mei 5 tahun

terakhir (2015-2019) dan

bulan Mei 2019 kecuali

pada rentang suhu

tertinggi.
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Visibility

Tabel 5. Tabel ACS visibility Mei 2019

Tabel 6. Tabel ACS visibility Bulan Mei  periode 2015-2019

Pada bulan Mei 2019,

visibility (jarak pandang

mendatar) terendah adalah

kurang dari 400 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 50 %.

Pada rata-rata 5 tahun

terakhir yaitu periode Mei

2015-2019, visibility

terendah adalah dibawah

800 meter (<800) dengan

persentase rata-rata 0,1%

yang waktu terjadinya yaitu

saat pagi hari dan dini hari.

Visibility rata-rata yang

dominan adalah di atas 8

km (>8000) mencapai

41.4%. Dengan demikian,

kondisi visibility saat bulan

Mei 2019 dan periode Mei

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 dini hari.
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MONITORING AKURASI AERODROME FORECAST 
(TAF)

STASIUN METEOROLOGI KUALANAMU 
BULAN MEI 2019

Oleh. Darul Anwar

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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HASIL

Grafik 1. Capaian Akurasi Aerodrome Forecast (TAF) Mei 2019

Berdasarkan Grafik 1, kita dapat

ketahui bahwa jumlah prakiraan yang

telah dibuat selama Bulan Mei 2019

adalah sebanyak 353 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

249 dan 212 kali waktu prakiraan.

Grafik 2. Prosentase Akurasi Arah Angin Grafik 3. Prosentase Akurasi Kecepatan Angin

Grafik donat (Doughnut Chart) diatas menunjukkan besaran prosentase

akurasi prakiraan unsur cuaca arah dan kecepatan angin, dimana

prosentase arah angin hanya mencapai 71 %, dengan kata lain

akurasinya masih dibawah batas minimum yang telah ditentukan yaitu

sebesar 80%. Sementara itu prosentase akurasi kecepatan angin

mencapai 98% dan sudah melebihi prosentase batas minimumnya.
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Grafik 4. Prosentase Akurasi Visibility Grafik 5. Prosentase Akurasi Kondisi Cuaca

Dua grafik diatas merupakan gambaran prosentase akurasi unsur

cuaca visibility dan kondisi cuaca, dimana prosentase akurasi dari

prakiraan kondisi cuaca masih dibawah batas minimum yaitu

sebesar 60%. Sedangkan prosentase akurasi prakiraan visibility

sudah melebihi batas minimum, yaitu sebesar 90%.

Grafik 6. Prosentase Akurasi Jumlah Awan (a) 

dan Tinggi Dasar Awan (b)

(a) (b)

Grafik 6(a) dan 6(b)

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

98% dan 100%.
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Grafik 7. Prosentase Akurasi TAF selama Mei 2019

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 Mei 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%”.
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ARTIKEL

Balon Udara vs Balon Cuaca
Oleh. Octo Mario Pasaribu

Akhir-akhir ini kita tentu pernah melihat berita masih maraknya

tradisi menerbangkan balon udara untuk menyemarakan lebaran di beberapa

daerah di Indonesia dan menjadi perhatian publik khususnya instansi terkait
terhadap keselamatan penerbangan. Sebagaimana diketahui, di sejumlah daerah

di Jawa Tengah dan Jawa Timur terdapat kebiasaan masyarakat menerbangkan

balon udara saat bulan Syawal untuk meramaikan perayaan Idul Fitri.

Kementerian Perhubungan telah menerbitkan PM No 40 tahun 2018

tentang Penggunaan Balon Udara pada Kegiatan Budaya Masyarakat yang

mengatur antara lain, bahwa balon udara tradisional boleh diterbangkan dengan

ketentuan ditambatkan dengan tali maksimum 125 meter dari tanah, ukuran balon

maksimum diameter 4 meter dan tinggi 7 meter. Selain itu, setiap kegiatan

penerbangan balon harus meminta izin kepada otoritas bandara dan pemerintah

daerah. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan ada larangan

untuk menerbangkan balon udara. Menhub meminta warga menaati peraturan, di

antaranya dengan menerbangkan balon udara pada acara festival
resmi. (http://www.tribunnews.com)

Gambar 1. Balon Udara (https://idnews.co.id)
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Lantas apa dan bagaimana
sebenarnya balon udara
yang dilarang terbang itu?

Balon terbang atau balon udara merupakan sejenis pesawat terbang, sebuah balon yang

dipompa dengan udara. Balon terbang dapat mengambang di udara karena daya

apungnya. Awalnya, udara yang dipompakan itu adalah hidrogen. Karena risiko ledakan,

sekarang gas mulia helium digunakan sebagai media penggerak.

(https://id.wikipedia.org/wiki).

Balon udara yang diterbangkan bukan di acara resmi, liar dan tanpa awak dapat

membahayakan penerbangan. Bahayanya antara lain:

• Tersangkut di sayap dan ekor pesawat mengakibatkan pesawat susah

dikendalikan/hilang kendali.

• Dapat menutupi bagian depan/pandangan Pilot mengakibatkan Pilot kesulitan

mendapat visual guidance dalam pendaratan.

• Menutupi Pitot Tube/Hole mengakibatkan ketinggian dan kecepatan pesawat tidak

akurat.

• Masuk ke dalam mesin pesawat mengakibatkan mesin pesawat mati, terbakar hingga

meledak.

Sanksi dan ancaman pidananya pun tidak main-main, siapapun yang menerbangkan

balon udara secara liar apalagi sampai mengakibatkan terganggunya penerbangan

diancam dengan ancaman pidana UU No. 1 tahun 2009, Pasal 210, sanksinya antara lain:

Pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,-

(Lima ratus juta rupiah).
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Balon Meteorologi/ Balon Cuaca

Lalu apakah perbedaan balon udara

yang dilarang terbang dengan balon

meteorologi atau balon cuaca yang

diterbangkan BMKG atau instansi

meteorologi di seluruh dunia?

Balon yang digunakan dan diterbangkan

BMKG untuk pengamatan cuaca ada 2

jenis, yaitu balon pibal (pilot balon) yang

berwarna merah, dan balon rason (radio

sonde) yang berwarna putih. Kedua jenis

balon ini tidak dilarang penggunaan dan

pelepasannya karena untuk kepentingan

pengamatan cuaca dan tidak melanggar

ketentuan PM No 40 tahun 2018.

Balon pibal atau pengamatan pibal

digunakan untuk mengukur dan

mengetahui arah dan kecepatan angin

pada lapisan udara atas. Balon ini

berwarna merah dan terbuat dari karet

berukuran 3 inci sebelum diisi gas, dan

berukuran sekitar 40 cm setelah diisi

gas. Balon ini biasanya dilepaskan atau

diterbangkan 2 sampai 4 kali per hari

pada jam 06.15 WIB, 12.15 WIB, 18.15

WIB dan 00.15 WIB.

Gambar 2.Pelepasan balon pibal

(http://ngurahrai.bali.bmkg.go.id/)
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Balon rason digunakan untuk

pengamatan radio sonde yaitu

pengamatan pengukuran profil

termodinamika kinematika secara

vertikal, pengamatan arah dan

kecepatan angin lapisan udara atas.

Balon ini berwarna putih berukuran 350

sampai 600 gram dan diisi dengan

helium atau hidrogen, dan setelah terisi

gas diameternya berukuran sekitar 1

sampai 1,3 m. Rason merupakan balon

terbang yang membawa seperangkat

transmitter dan sensor yang digunakan

untuk mengukur parameter atmosfer

dan mengirimkan data tersebut ke

stasiun penerima melalui frekuensi

radio tertentu.

Variabel yang diukur atau dihitung

adalah tekanan udara, ketinggian,

posisi (latitude/longitude), suhu udara,

kelembaban udara, arah dan

kecepatan angin yang mencapai

lapisan 10 milibar atau 100.000 kaki

(feet) atau sekitar 30 km dari

permukaan bumi. Perangkat balon

rason ini dilepaskan 1 sampai 2 kali per

hari yaitu pada jam 06.00 WIB dan

18.00 WIB.

Gambar 3. Pelepasan perangkat balon radio sonde  

(https://www.sciencedirect.com)

Sebagai infromasi tambahan, balon Radiosonde

sama seperti balon-balon lainnya, ada

waktunya akan pecah pada ketinggian tertentu.

Dan karena tidak memungkinkan bagi BMKG

untuk mengambil kembali atau menelusuri

lokasi jatuhnya transmitter Radiosonde, maka

biasanya peralatan akan dibiarkan saja jatuh

dimanapun tempatnya. Nah, jika suatu saat

ada benda mirip dengan transmitter jatuh di

lingkungan kita, jangan khawatir, itu bukan bom

atau benda membahayakan lainnya, tapi

peralatan pengamatan Radiosonde. Petugas

BMKG telah menyertakan stiker khusus pada

alat, bahwa alat tersebut adalah peralatan

pengamatan milik BMKG.

Jadi demikianlah penjelasan dan perbedaan

spesifik antara balon udara yang diperbolehkan

terbang dan yang dilarang terbang, juga

perbedaan antara balon udara dan balon

meteorologi yang digunakan BMKG atau

instansi meteorologi lainnya. Semoga kita tetap

mentaati peraturan yang ada dan tetap selalu

mengutamakan aspek keselamatan, terlebih

keselamatan penerbangan.
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No Tanggal Jenis

Bencana

Wilayah Keterangan Sumber

1. 04/05/2019 Banjir Medan 

Hujan deras yang mengguyur sebagian Kota

Medan pada Sabtu sore hingga malam

(4/5/2019) menyebabkan sejumlah ruas jalan

tergenang air. Air yang menggenangi badan

jalan di, antaranya terjadi Jalan Bunga

Cempaka Pasar 3, Jalan Bunga Mawar Pasar 5

dan Jalan Bunga Wijaya Kesuma Pasar 4

(semuanya berada di Kelurahan PB Selayang
II) Kecamatan Medan Selayang, Medan.

http://www.medanbisnisdaily.co

m/news/online/read/2019/05/04

/74391/medan_diguyur_hujan_

deras_sejumlah_ruas_jalan_ja

di_sungai/

2. 15/05/2019 Banjir

Bandang

Padang Sidempuan

Desa Tarutung Baru, Kecamatan Padang

Sidempuan Tenggara, Kota Padang

Sidempuan, Sumut, diterjang banjir bandang

pada Rabu (15/5) dinihari. Tiga unit rumah

hanyut dan 5 lainnya rusak tertimbun lumpur

akibat kejadian ini. Berdasarkan informasi

dihimpun, banjir bandang terjadi sekitar pukul

02.00 Wib. Peristiwa itu terjadi menyusul hujan
deras sejak Selasa (14/5) malam.

https://www.merdeka.com/peris

tiwa/banjir-bandang-di-padang-

sidempuan-3-rumah-

hanyut.html

3. 15/05/2019 Banjir Karo Tanah Karo. Buruknya perawatan drainase

Jalan Lintas Sumatra (Jalinsum) oleh Balai

Besar Jalan Negara (BBJN) di kawasan

Kabupaten Karo, tepatnya di Km 65 Medan-

Kabanjahe, membuat arus lalu lintas sering

mengalami kemacetan saat hujan turun. "Ini

bukan hal baru, sudah lama bertahun-tahun
terus berlangsung.

http://www.medanbisnisdaily.co

m/news/online/read/2019/05/15

/75343/usai_hujan_karo_jadi_l

angganan_banjir/

Laporan Kejadian Bencana Mei 2019
di Sumatera Utara
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Rapat koordinasi tim

kelompok kerja zona

integritas (ZI) Stasiun

Meteorologi Kualanamu

Untuk mwujudkan Stamet Kualanamu menuju Wilayah Bebas Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih (WBB) diadakan lah rapat koordinasi

tim Pokja untuk memastikan kesiapan/progres dari masing masing

kelompok sudah sampai tahapan lanjut

Diskusi bulanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika yang

diadakan di Balai Wilayah I Medan guna menganalisa dan

memprakirakan kondisi atmosfer bulanan wilayah Sumut.

ADA APA DENGAN MEI DI 

STASMET KUALANAMU 

????
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Diskusi online tentang

pengamatan rukyat hilal

tahun 2019 yang diadakan

oleh tim Pusdiklat BMKG

pusat guna mengetahui cara

perhitungan dan pengamatan

hilal idul fitri tahun 1440

H/2019

Kegiatan Posko Idul Fitri

tahun 2019 yang dilaksankan

oleh PT.Angkasa Pura 2

yang melibatkan BMKG

Kualanamu didalamnya guna

mendukung keselamatan dan

kelancaran saat mudik

lebaran sehingga

menciptakan mudik yang

asik , nyaman dan aman.
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Upacara bendera dalam

memperingati hari lahir pancasila

tahun 2019 di Balai Wilayah I

Medan guna menciptakan ASN

BMKG yang mengerti nilai nilai

lahirnya pancasila dan mencintai

NKRI.

23


