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Puji syukur kami panjatkan kehadirat

Tuhan YME atas berkat dan rahmat-Nya

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 khusiusnya di

Bandar Udara Kualanamu Del Serdang.

Akhir kata, kami tim buletin Stasiun

Meteorologi Kualanamu berharap agar

buletin ini bermanfaaat bagi kita semua

khususnya pengguna jasa penerbangan

dalam mendukung keselamatan

penerbangan.

Deli Serdang, September 2019

Kepala Stasiun Meteorologi

Kualanamu

BAMBANG SETIAJID, M.T.

NIP. 19630203 198503 1 001
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HUJAN DATANG, ASAP PUN 

MENGHILANG
OLEH : NENSY NINDY TAMBUNAN
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Pada September 2019, kebakaran hutan dan

lahan (karhutla) di Indonesia semakin banyak

terjadi. Berdasarkan data dari Badan Nasional

Penanggulanan Bencana (BNPB), total luas

hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia

sepanjang Januari hingga Agustus 2019

mencapai 328.724 hektare. Adapun kebakaran

hutan dan lahan terbesar salah satunya berada

di provinsi Riau yang mencapai 49.266 hektare

(sumber : katadata.co.id). Kebakaran hutan dan

lahan tersebut akhirnya menghasilkan kabut

asap yang memberikan banyak dampak dan

kerugian bagi masyarakat, diantaranya

mengganggu aktivitas masyarakat umum,

menurunkan kualitas udara yang

membahayakan bagi kesehatan, juga

menurunkan jarak pandang (visibility) yang

dapat mengganggu aktivitas penerbangan.

.Wilayah Sumatera Utara sendiri mulai

terdampak kabut asap memasuki pertengahan

September. Berdasarkan data BMKG dari

beberapa Stasiun Meteorologi di wilayah di

Sumatera Utara yang melakukan pengamatan

cuaca khususnya untuk penerbangan terlihat

Gambar 1. Peta Sebaran Titik Panas dan Citra Sebaran

Asap Tanggal 22 September 2019

(Sumber : BMKG)

1

#ARTIKEL UTAMA

awal kabut asap mulai memasuki wilayah

Sumatera Utara, antara lain Stasiun

Meteorologi Aek Godang mencatat pada

tanggal 11 September 2019, Stasiun

Meteorologi Pinang Sori Sibolga tanggal

12 September 2019, Stasiun Meteorologi

Binaka Gunung Sitoli tanggal 12

September 2019, Stasiun Meteorologi

Silangit tanggal 12 September 2019, dan

Stasiun Meteorologi Kualanamu tanggal

11 September 2019



Gambar 2. Peta Streamline Tanggal 22 September 2019

jam 00.00 UTC

(Sumber : www.bom.gov.au)

Gambar 3. Monitorng Particullate Matter (PM10)

Tanggal 23 September 2019

(Sumber : Stasiun Klimatologi Deli Serdang)

Kabut asap yang ada di wilayah Sumatera

Utara diindikasikan merupakan kabut asap

kiriman dari wilayah provinsi Riau yang memiliki

jumlah hutan dan lahan yang terbakar sangat

banyak. Kondisi angin yang dominan dari arah

tenggara (Gambar 2) menyebabkan kabut asap

tersebut bergerak dari wilayah Riau ke arah

barat laut dan utara yaitu menuju provinsi

Sumatera Utara dan Aceh. Kabut asap ini pun

menurunkan kualitas udara di wilayah kota

Medan dan sekitarnya. Stasiun Klimatologi Deli

Serdang yang melakukan pengukuran

Particullate Matter (PM10) harian bahkan

mencatat pada tanggal 23-24 September 2019

kondisi udara di wilayah Medan dan sekitarnya

adalah tidak sehat. Hal ini tentunya cukup

berbahaya bagi kesehatan masyarakat.

(Gambar 3).

(Sumber : depositphotos.com)
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Gambar 4. Peta Sebaran Titik Panas Tanggal 25

September 2019

(Sumber : BMKG)
2



Berkurangnya sebaran titik panas yang menjadi

sumber kabut asap tersebut dikarenakan hujan

yang turun hampir merata di wilayah Sumatera

pada umumnya mulai akhir September lalu.

Hujan yang terjadi tersebut tentunya disambut

dengan antusias oleh masyarakat karena

merupakan hal yang sudah ditunggu-tunggu

selama ini, selama kebakaran hutan dan lahan

berlangsung.

Bagaimana kondisi atmosfer saat hujan

terjadi?

Di wilayah Sumatera Utara dan Riau, hujan

mulai terjadi pada tanggal 23 dan 24

September 2019. Data tersebut berdasarkan

pengamatan cuaca oleh Stasiun Meteorologi

yang ada di wilayah-wilayah tersebut. Hujan

yang terjadi cukup bervariasi intensitasnya,

yaitu mulai dari ringan, sedang, hingga

sedang.

Gambar 5. Peta Streamline Tanggal 25 September 2019

jam 00.00 UTC

(sumber : www.bom.gov.au)
Gambar 6. Citra Satelit Himawari Tanggal 25

September 2019 jam 15.00 UTC

(Sumber : BMKG)Secara meteorologi, dalam skala regional, kondisi

angin (streamline) menunjukkan pada umumnya di

wilayah Sumatera Utara dan Riau, angin bergerak

dari timur laut dan timur. Hal ini menunjukkan

adanya perubahan pola pergerakan angin regional

dimana jika sebelumnya angin di wilayah Sumatera

Utara berasal dari arah Australia, kemudian berubah

menjadi angin timuran yang bergerak dari Asia dan

Laut Cina Selatan yang memberikan dampak

terhadap pembentukan awan dan peningkatan curah

hujan di wilayah Sumatera Utara. Curah hujan yang

terjadi pun masih terus berlangsung hingga awal

Oktober 2019.

Kabut asap yang menyelimuti wilayah

Sumatera Utara berlangsung cukup lama

dan hampir merata di seluruh Sumatera

Utara. BMKG melalui beberapa Stasiun

Meteorologi di wilayah Sumatera Utara

mencatat kabut asap tersebut masih

berlangsung hingga awal minggu terakhir

September. Kabut asap mulai menghilang

dan tidak teramati lagi menjelang akhir

September dan sudah benar-benar hilang

pada awal Oktober. Jika dilihat peta

sebaran asap, pada tanggal 25 September

2019 jumlah titik panas (hotspot) sudah

banyak berkurang (Gambar 4) dan tidak

terlihat lagi kabut asap di wilayah Sumatera

utara pada citra sebaran asap.

Pertumbuhan awan-awan penghasil hujan

pun terlihat melalui pantauan citra satelit

Himawari seperti pada gambar 6 di atas.

Curah hujan yang masih berlangsung ini

diharapkan bias membantu untuk benar-

benar semua titik panas (hotspot) yang ada

agar tidak terjadi lagi bencana kebakaran

hutan dan lahan yang menghasilkan kabut

asap seperti yang sudah terjadi sebelumnya.

METEONET-MAGZ EDISI OKTOBER 2019
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METEOPEDIA #1

 Streamline (= Garis Angin)

adalah garis-garis lengkung pada suatu

peta yang merupakan kumpulan titik

singgung vektor kecepatan angin pada

suatu tempat.

 Visibility (= Banglas atau Jarak Pandang)

1. pada siang hari, ialah jarak pandang

terjauh, tempat sebuah benda hitam

dengan ukuran yang sesuai dapat dilihat

dan dikenal dengan jelas dengan latar

belakang langit horizon;

2. pada malam hari, ialah jarak pandang

yang terjauh, tempat sebuah benda

hitam dengan ukuran yang sesuai dapat

dilihat dan dikenal dengan jelas, jika

penerangan pada malam hari ditingkat

sedemikian rupa sehingga sama dengan

penerangan pada siang hari. (Ukuran

yang sesuai adalah ukuran sudut lihat

0,5˚ - 5˚)

 Hotspot (= Titik Panas)

adalah suatu area yang memiliki suhu lebih

tinggi dibandingkan sekitarnya. Titik panas

dapat dideteksi menggunakan satelit cuaca.

Contohnya adalah titik kebakaran hutan dan

lahan.

METEONET-MAGZ EDISI OKTOBER 2019
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A.  Ikhtisar Kondisi Cuaca Bandara Kualanamu Bulan September 2019

1.  Arah dan Kecepatan Angin

Pada bulan September 2019 arah angin

permukaan paling banyak berhembus dari

arah Barat Daya sebesar 18,6 %, dari

Selatan sebesar 13,6%, dan dari Timur Laut

sebesar 12,2%.

Kecepatan angin paling tinggi yaitu 17-

23 knot. Kecepatan angin paling banyak

terjadi 1-4 knot sebesar 48,3 %, lalu 4-7 knot

sebesar 22,5%, dan 7-11 knot sebesar

17,6%. Angin calm terjadi sebesar 8,1%.

Gambar 2. Kembang Angin (Windorse) (kiri) dan Diagram Distribusi Kecepatan Angin

(kanan) di Stasiun Meteorologi Kualanamu bulan September 2019

Gambar 1. Anemometer

Oleh : ELLYA MANURUNG

#PRAKIRAAN CUACA

METEONET-MAGZ EDISI OKTOBER 2019
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2. Kondisi Cuaca

Pada bulan September 2019 tercatat 20

hari hujan terjadi di Stasiun Meteorologi

Kualanamu yang bila diuraikan pada

dasarian I terdapat enam hari hujan, pada

dasarian II tujuh hari hujan, dan pada

dasarian III tujuh hari hujan. Jumlah curah

hujan yang terjadi bervariasi dimana curah

hujan paling tinggi terjadi pada tanggal 8

Gambar 2. Grafik Curah Hujan Stamet Kualanamu (atas)

dan Total Curah Hujan Sumut September

2019 (bawah)

B.  Prospek Cuaca Bulan Oktober 2019

1.  Faktor Global

sebesar 48,1 mm dan juga pada tanggal

27 sebesar 47,6. Berdasarkan grafik total

curah hujan September 2019 terlihat

bahwa jumlah hari hujan dominan terjadi

di dasarian II dan III baik di wilayah

Bandara Kualanamu dan juga pada

stasiun pengamatan yang lainnya.

Pada bulan September juga terjadi

kabut asap baik di wilayah Bandara

Kualanamu dan juga bandara feeder.

Asap mulai teramati pada tanggal 17

September 2019 di Stasiun Meteorologi

Kualanamu. asap juga teramati di Stasiun

Meteorologi Bandara Silangit, Sibolga,

Gunung Sitoli, dan Aek godang. Asap

bertahan beberapa hari sehingga jarak

pandang menurun hingga mencapai 0.5-3

km.

Gambar 3. Grafik IOD Bulan Oktober 2019

METEONET-MAGZ EDISI OKTOBER 2019
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Berdasarkan dari segi model atau

perbandingan yang dipakai IOD (Indian

Ocean Dipole) bernilai positif yang artinya

aktivitas pembentukan awan hujan di

wilayah Indonesia bagian barat tidak

signifikan. MJO tidak aktif di wilayah kita

(penjalarannya dominan di prediksi bergerak

dari kuadran 1 ke kuadran 8). OLR bernilai

netral di wilayah Sumatra Utara yang

Gambar 4. Penjalaran MJO (atas) dan OLR (bawah)

(Sumber : bom.gov.au)

2. Faktor Regional

Gambar 5. Normal angin 3000ft (atas) dan prakiraan

angin 3000ft (bawah) bulan Oktober 2019

Gangguan-gangguan tropis diperkirakan

terjadi di sebelah Perairan Barat Sumatera,

bagian utara Kalimantan, dan Laut Filiphina.

Konvergensi angin di perkirakan terjadi di

wilayah Laut Cina Selatan hingga utara -

barat laut Filiphina

mengindikasikan massa udara kering yang

artinya potensi pertumbuhan awan dan

presipitasi kecil.

METEONET-MAGZ EDISI OKTOBER 2019
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Kesimpulan

Berdasarkan prakiraan secara dinamis,

pada umumnya di wilayah Sumatera Utara

pada Oktober 2019 masih terjadi hujan,

namun tidak setiap hari. Curah hujan

diperkirakan akan bertambah dibandingkan

bulan September 2019 karena masih banyak

gangguan di Belahan Bumi Utara, sehingga

angin monsun Barat daya masih kuat.

Karakteristik curah hujan yang terjadi

berpotensi normal dengan intensitas hujan

ringan hingga sedang.

METEOPEDIA #2

 Presipitasi (Precipitation)

(= Curahan) adalah partikel

hidrometeorologi yang terdiri dari

kumpulan partikel air dalam bentuk cair

atau padat yang jatuh dari awan atau

kelompok awan dan mencapai

permukaan bumi.

 Curah Hujan (CH) = 1 mm

artinya dalam luasan satu meter persegi

pada tempat yang datar tertampung air

setinggi 1 (satu) milimeter atau

tertampung air sebanyak 1 (satu) liter

atau 1000 ml.

 Kriteria Intensitas Curah Hujan di

Wilayah Indonesia (oleh BMKG)

KATEGORI KETERANGAN

Ringan

1-5 mm/jam; 

atau

5-20 mm/hari

Sedang
5-10 mm/jam; atau

20-50 mm/hari

Lebat
10-20 mm/jam; 

atau

50-100 mm/hari

Sangat 

Lebat

>20 mm/jam; atau

>100 mm/hari

POJOK CUACA

SEBELUM 

INSTALL 

INFOBMKG

SETELAH

INSTALL 

INFOBMKG

Sedia payung 

sebelum hujan,

kapan 

hujan???

Instal dan lihat 

di InfoBMKG

INFO

BMKG

METEONET-MAGZ EDISI OKTOBER 2019
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target dengan memancarkan gelombang

elektromagnetik sehingga posisi dan jarak

target dapat diketahui.

Nah kalau Radar Cuaca adalah alat

pengamatan atmosfer yang

menggunakan gelombang

elektromagnetik untuk mendeteksi dan

melacak fenomena cuaca buruk secara

realtime dalam upaya memberikan

peringatan dini cuaca ekstrem.

Keunggulan Radar Cuaca

Dibandingkan dengan pengamatan

penginderaan jauh yang lainnya,

kemampuan gelombang elektromagnetik

yang dipancarkan radar cuaca dapat

menembus kedalam struktur awan hujan

dan mengambil sampling dari kondisi

droplet yang ada dalam struktur awan

hujan dan badai sehingga mampu

memberikan gambaran secara detail dan

cepat tentang kondisi serta struktur dari

awan badai.

Oleh : YOLANDA M. TONDANG

#SENJATA OPERASIONAL JILID 2

RADAR CUACA

Gambar 1. Bangunan radar cuaca di Kantor

BBMKG Wilayah I Medan

Gambar 2. Contoh tampilan citra radar cuaca

Halo #sobatcuaca, apakah sobat

pernah mendengar istilah Radar Cuaca?

Berikut ini akan dibahas sekilas tentang

“Radar Cuaca”, ayooo mari kita simak.

Istilah Radar merupakan singkatan dari

Radio Detecting And Ranging yang artinya

merupakan sebuah sistem untuk mendeteksi

METEONET-MAGZ EDISI OKTOBER 2019
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Tapi radar cuaca ini juga memiliki

kekurangan loh sobatcuaca terutama dalam

mengestimasi curah hujan, berikut

penjelasannya.

1. Radar akan salah interpretasi hujan

ketika terjadi angin kencang di daerah

tersebut. akibatnya lokasi yang

seharusnya terjadi hujan akan terdeteksi

tidak hujan karena posisi hujan berada

tidak di stasiun namun dari wilayah lain

yang tertiup angin.

2. Dalam radar kita mengamati terjadi

hujan, namun di permukaan tidfak ada

hujan yang terukur. Hal ini biasanya

terjadi ketika fenomena VIRGA dimana

butir air menguap sebelum sampai di

permukaan.

3. Ketika radar melakukan pengamatan di

elevasi yang cukup tinggi, nilai intensitas

tidak terlalu tinggi karena ukuran butir air

yang kecil. Namun ketika butir air sampai

di permukaan.

Saat ini BMKG telah mengoperasikan

36 radar C-band dan 4 radar X-Band di

Indonesia sehingga diharapkan dapat

mendukung operasional informasi cuaca

bandara dan Meteorological Early Warning

System (MEWS) untuk untuk mengurangi

risiko kerugian akibat kondisi cuaca

ekstrem.

Gambar 3. Peta sebaran radar cuaca di Indonesia

Gambar 4. Ilustrasi prinsip kerja radar cuaca

METEONET-MAGZ EDISI OKTOBER 2019
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Komponen Utama Radar Cuaca

1. Antena yang terletak pada radar

merupakan suatu

antena reflektor berbentuk

piring parabola yang

menyebarkan energi elektromagnetik

dari titik fokusnya dan dipantulkan

melalui permukaan yang berbentuk

parabola.

2. Pemancar Sinyal (transmitter).Pada

sistem radar, pemancar sinyal

berfungsi untuk memancarkan

gelombang elektromagnetik melalui

reflektor antena. Hal ini dilakukan agar

sinyal objek yang berada didaerah

tangkapan radar dapat dikenali.

3. Penerima sinyal (receiver). Pada

sistem radar, penerima sinyal berfungsi

sebagai penerima kembali pantulan

gelombang elektromagnetik dari sinyal

objek yang tertangkap oleh radar

melalui reflektor antena.

Gambar 5.        Komponen radar cuaca

Prinsip Kerja Radar Cuaca

1. Mentransmisikan gelombang radio

melalui antena.

2. Mengukur kekuatan reflektifitas dari

obyek hidrometeor.

3. Jarak dari target diukur berdasarkan

perhitungan waktu yang dibutuhkan

gelombang elektromagnetik delama

penjalarannya mulai dari sensor ke

target dan kembali lagi ke sensor.

4. Arah antena menyatakan arah dari

target

5. Doppler Weather radar tidak hanya

mengukur refelektifitas tetapi juga

mengukur perubahan frekuensi dari

pergerakan objek/target. Perubahan

frekuensi ini dinyatakan sebagai

kecepatan/velocity yang digambarakan

kedalam pergerakan menjauhi dan

mendekati radar (Doppler Principle).

Gambar .        Contoh produk radar cuaca

METEONET-MAGZ EDISI OKTOBER 2019
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INFORMASI WAKTU TERBIT 

DAN TERBENAM MATAHARI

#INFORMASI PUBLIK

Kualanamu

METEONET-MAGZ EDISI OKTOBER 2019
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INFORMASI WAKTU TERBIT 

DAN TERBENAM MATAHARI

Gunung Sitoli

METEONET-MAGZ EDISI OKTOBER 2019
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INFORMASI WAKTU TERBIT 

DAN TERBENAM MATAHARI

Silangit

METEONET-MAGZ EDISI OKTOBER 2019
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INFORMASI WAKTU TERBIT 

DAN TERBENAM MATAHARI

Gunung Sitoli

METEONET-MAGZ EDISI OKTOBER 2019
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INFORMASI WAKTU TERBIT 

DAN TERBENAM MATAHARI

Sibolga

METEONET-MAGZ EDISI OKTOBER 2019
16



INFORMASI WAKTU TERBIT 

DAN TERBENAM MATAHARI

Sibolga

METEONET-MAGZ EDISI OKTOBER 2019
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Apakah yang dimaksud dengan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) itu?

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah

pelayanan secara terintregasi dalam satu

kesatuan proses dimulai dari tahap

permohonan sampai dengan tahap

penyelesaian produk pelayanan melalui satu

pintu. (Peraturan Presiden Republik

Indonesia nomor 97 tahun 2014).

Diharapkan dengan diterapkannya sistem

Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini,

pemerintah Indonesia baik pusat maupun

daerah dapat memudahkan masyarakat

untuk mengakses layanan yang disediakan

pemerintah perizinan maupun non perizinan.

PTSP dilaksanakan dengan prinsip

keterpaduan, ekonomis, koordinasi,

pendelegasian atau pelimpahan wewenang,

akuntabilitas dan aksesibilitas.

Oleh : MARGARETA HARIANJA

#ADMINISTRASI & KEPEGAWAIAN

IMPLEMENTASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

DI STASIUN METEOROLOGI KUALANAMU

Stasiun Meteorologi Kualanamu merupakan

Unit PTSP Tingkat III yang memberikan jasa

layanan informasi khusus meteorologi

kepada penerbangan di Bandara Kualanamu

dan juga kepada publik.

Dalam upaya pemerintah Indonesia

untuk meningkatkan dan mendekatkan

pelayanannya kepada masyarakat,

pemerintah Indonesia menerapkan sistem

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang

bertujuan untuk memperpendek proses

sehingga dapat tercipta pelayanan yang

cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan

terjangkau.

Namun dengan sistem PTSP yang

berlaku di setiap Unit Kerja di BMKG,

apabila Wajib Bayar meminta layanan

informasi yang tidak dimiliki oleh Stasiun

Meteorologi Kualanamu, Wajib Bayar tetap

akan dilayani dengan berkoordinasi oleh

Unit PTSP daerah yang lainnya yang

menyediakan layanan informasi yang

dibutuhkan. Hal ini tentunya akan

memudahkan Wajib Bayar yang

membutuhkan informasi karena di setiap

Unit Kerja BMKG akan melayani permintaan

informasi yang dibutuhkan.
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Dengan berpegang pada prinsip ini,

sistem PTSP dijalankan dengan bertujuan

untuk: memberikan perlindungan dan

kepastian hukum wajib bayar, mendekatkan

pelayanan kepada wajib bayar,

memperpendek proses pelayanan,

mewujudkan proses pelayanan yang cepat

mudah, murah, transparan, pasti dan

terjangkau, dan memberikan akses yang

lebih luas kepada Wajib Bayar untuk

memperoleh pelayanan.

Gambar 2. Rekening Bendahara Penerimaan

koordinator dan Tingkat III yaitu Stasiun

Meteorologi Stasiun Klimatologi dan Stasiun

Geofisika kelas I, II, III, dan IV.

Stasiun Meteorologi Kualanamu merupakan

Unit PTSP Tingkat III yang memberikan jasa

layanan informasi khusus meteorologi

kepada penerbangan di Bandara Kualanamu

dan juga kepada publik. Namun dengan

sistem PTSP yang berlaku di setiap Unit

Kerja di BMKG, apabila Wajib Bayar

meminta layanan informasi yang tidak

dimiliki oleh Stasiun Meteorologi Kualanamu,

Wajib Bayar tetap akan dilayani dengan

berkoordinasi oleh Unit PTSP daerah yang

lainnya yang menyediakan layanan

informasi yang dibutuhkan.

BMKG melalui melalui Peraturan Badan

Meteorologi Klimatologi dan Geofisika nomor

1 Tahun 2019 secara resmi mengatur

pengelolaan pelayanan dengan sistem

PTSP. Unit PTSP pada BMKG dilaksanakan

oleh Unit PTSP Pusat yang bersifat

permanen dan Unit PTSP Daerah yang

bersifat ad hoc. Unit PTSP Pusat yang

berkedudukan di unit organisasi yang

menangani fungsi di bidang publikasi,

dokumentasi, hubungan pers dan media,

serta layanan publik terpadu. Sedangkan

Unit PTSP Daerah menangani fungsi

pelayanan informasi khusus. Unit PTSP

Daerah terbagi atas Unit PTSP Tingkat I

yaitu di Balai Besar Meteorologi Klimatologi

dan Geofisika Wilayan, Tingkat II yaitu

Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi,

Stasiun Geofisika yang berkudukan sebagai
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menerbitkan kode billing melalui aplikasi

SIMPONI (Sistem Informasi PNBP Online)

yang dimiliki oleh Kementrian Keuangan

Republik Indonesia dengan akun yang

dimiliki oleh Stasiun Meteorologi Kualanamu.

Gambar 3. Tampilan depan aplikasi SIMPONI

Gambar 4. Aplikasi SIMPONI

Hal ini tentunya akan memudahkan Wajib

Bayar yang membutuhkan informasi karena

di setiap Unit Kerja BMKG akan melayani

permintaan informasi yang dibutuhkan.

Permintaan layanan jasa informasi ini

dapat diakses oleh Wajib Bayar dengan

mendatangi langsung (tatap muka) ke

Stasiun Meteorologi Kualanamu atau

dengan memanfaatkan teknologi internet

dengan mengirimkan email permohonan.

Wajib Bayar yang datang langsung ke

Stasiun Meteorologi Kualanamu akan

diberikan nomor antrian dan wajib

memberikan surat permohonan informasi.

Setelah surat permohonan diterima oleh

petugas layanan, maka petugas akan

memproses surat permohonan. Wajib Bayar

akan diberikan nomor rekening bendahara

penerimaan untuk membayar sejumlah tarif

yang berlaku atas jasa layanan informasi

yang diminta. Bila Wajib Bayar sudah

membayarkan sejumlah tarif dan

menunjukkan bukti bayar, maka petugas

akan menyerahkan informasi yang

dibutuhkan oleh Wajib Bayar.

Selanjutnya tarif yang sudah dibayarkan

oleh Wajib Bayar akan disetorkan ke kas

negara oleh bendahara penerimaan setelah

Dengan pembayaran yang dilakukan

Wajib Bayar ke Rekening Bendahara

Penerimaan, Wajib Bayar dapat beroleh
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jaminan kepastian hukum dan tranparansi

bahwa tarif yang dibayarkan merupakan

pendapatan Negara dan bukanlah

pendapatan pribadi.

Untuk menjamin agar layanan yang

diberikan oleh Stasiun Meteorologi

Kualanamu tetap prima, maka

diberlakukanlan survey kepuasan

masyarakat yang secara semesteran rutin

dilakukan. Dan Wajib Bayar juga dapat

langsung mengakses kotak kepuasan yang

ada di dalam ruangan unit PTSP yang juga

dengan rutin diukur oleh petugas. Saat ini

Stasiun Meteorologi Kualanmu memiliki nilai

pada semester I tahun 2019 sebesar 86,5.

Stasiun Meteorologi Kualanamu secara

rutin terus berupaya untuk meningkatkan

pelayanan yang diberikan melalui teknologi

dan fasilitas lain yang dapat memudahkan

Wajib Bayar untuk mengakses layanan.
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“JURU KUNCI” ADMINISTRASI STAMET KUALANAMU

Nama Lengkap : Eka Yudiana, M.AP

NIP : 197305031995032001

Pangkat/ Golongan : Penata Tk. I / III-d

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sta. Met. Kualanamu

(TMT 12-02-2016 s/d sekarang)

Eselon : IV-a

Tempat/ Tgl Lahir : Helvetia, 03-05-1973

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Hobby : Membaca

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Martadinata - Medan (Lulus tahun 1985)

2. SMP 9 – Medan (Lulus tahun 1988)

3. SMAN 3 – Medan; Jurusan Fisika (Lulus tahun

1991)

4. BPLMG – Jakarta; Diploma III Meteorologi

(Lulus tahun 1994)

5. STBA Harapan Medan – Medan; Sarjana (S-1)

Bahasa Inggris (Lulus tahun 2006)

6. Universitas Medan Area – Medan; Magister

(S-2) Administrasi Publik (Lulus tahun 2009)

Gambar 1. Foto Ibu Eka Yudiana, M.AP di ruang kerja

Kasubbag Tata Usha Sta. Met. Kualanamu

(Sumber: Tim Dokumentasi Buletin Sta. Met. Kualanamu)

Halo pembaca Meteonet-Magz,

untuk edisi bulan Oktober 2019 ini,

profil pejabat yang akan dibahas

adalah Kepala Tata Usaha Stasiun

Meteorologi Kualanamu. Beliau adalah

Ibu Eka Yudiana, M.AP atau yang lebih

sering dipanggil Ibu Eka.

Oleh: IMMANUEL J. A. SARAGIH

#MENGENAL  LEBIH  DEKAT

Penasaran kan bagaimana

perjalanan karier dan suka duka Ibu

Eka menjadi pegawai BMKG? Yuk,

mari kita simak profil beliau dan hasil

wawancara Tim Buletin dengan Ibu

Eka berikut ini.
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DIKLAT/ KURSUS/ PELATIHAN

1. Workshop Pembinaan SIMAK BMN;

oleh BMKG (tahun 2013)

2. DTSS Bendahara Materiil; oleh

Pusdiklat Anggaran (tahun 2006)

3. DTSS Bendahara Pengeluaran; oleh

Pusdiklat Aparatur Perhubungan

(tahun 2008)

4. Pelatihan Teknis Perpajakan untuk

Bendaharawan (tahun 2010)

5. Bimtek Keahlian Pengadaan Barang

dan Jasa Pemerintah (tahun 2011)

6. Workshop Pembinaan SIMAK BMN;

oleh BMKG (tahun 2012)

7. Diklat Fungsional Arsiparis; oleh

Pusdiklat BMKG (tahun 2015)

8. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV; oleh

Pusdiklat BMKG (tahun 2017)

TANDA JASA/ PENGHARGAAN

1. Satya Lancana Karya Satya X Tahun;

oleh Presiden RI (tahun 2006)

2. Satya Lancana Karya Satya XX Tahun;

oleh Presiden RI (tahun 2015)

Bagaimana perjalanan karier Ibu di

BMKG?

Ibu Eka mulai aktif menjadi pegawai

BMKG terhitung mulai Maret 1995, saat ini

sudah sekitar 24 tahun beliau mengabdi

sebagai pegawai BMKG. Pada tahun 1995,

setelah lulus pendidikan Diploma III

Meteorologi di BPLMG (Balai Pendidikan

dan Latihan Meteorologi dan Geofisika),

beliau ditempatkan di Stasiun Meteorologi

Polonia Medan sebagai staf prakirawan

cuaca (forecaster) sampai dengan tahun

2005. Tahun 2005 s/d 2006, selain sebagai

staf forecaster juga diperbantukan menjadi

staf Tata Usaha yang pada saat itu

kekurangan personil.

Awal tahun 2007, secara resmi

dipindahtugaskan menjadi staf Tata Usaha

dalam jabatan Pengelola BMN (Barang Milik

Negara). Di tahun berikutnya dipercaya

sebagai Bendahara Pengeluaran, dan tahun

2012 menjadi staf Administrasi Persuratan

dan Kepegawaian. Tahun 2013, mengikuti

pindahnya operasional Bandara Polonia

menjadi Bandara Kualanamu, bersama

seluruh pegawai Sta. Met. Polonia pindah

menjadi pegawai Sta. Met. Kualanamu dan

melanjutkan pekerjaan sebagai staf

Administrasi Persuratan dan Kepegawaian

sampai dengan tahun 2016.
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Dalam status pengusulan jabatan Arsiparis,

pada Februari 2016, beliau dilantik menjadi

Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Tahun 2016

sampai dengan saat ini mengemban

amanah menjadi Kepala Sub Bagian Tata

Usaha Sta. Met. Kualanamu.

Bagaimana harapan Ibu terhadap Sta.

Met. Kualanamu kedepannya?

Kedapannya, diharapkan Sta. Met.

Kualanamu menjadi lebih profesional dan

meningkatnya kebersamaan antar-pegawai

dan antar-unit kerja. Sebagai Kepala Sub

Bagian Tata Usaha, bersama pejabat lainnya

telah dan senantiasa akan mengupayakan

adanya perbaikan dan inovasi untuk

meningkatkan kualitas Sta. Met. Kualanamu.

Terkait administrasi pegawai, beliau

berharap adanya peningkatan kinerja

pegawai sesuai dengan kompetensi masing-

masing dan meningkatkan kesadaran akan

pentingnya profesionalisme pegawai. Dalam

upaya tersebut, Sub Bagian Tata Usaha

berupaya memberikan contoh, salah

satunya adalah melalui adanya aturan-

aturan di lingkup Tata Usaha, seperti tidak

diperkenankan adanya handphone dan

barang-barang pribadi di atas meja kerja

selama jam kerja. Diharapkan upaya ini

dapat menjadi inspirasi sehingga diterapkan

di unit kerja lainnya.

Bagaimana suka duka Ibu menjadi

pegawai BMKG, khususnya saat

menjabat Kasubag Tata Usaha?

Selama menjalankan tugas sebagai

pegawai BMKG, Ibu Eka menjalaninya

dengan ikhlas dan mengenang semua

perjalanan tugas sebagai kegembiraan

dalam hidup. Dalam jabatan sebagai Kepala

Sub Bagian Tata Usaha tidak mengalami

kesulitan yang signifikan karena beberapa

tahun sebelumnya telah menjalankan tugas

sebagai staf Tata Usaha. Diangkat menjadi

pejabat di unit yang sama sangat mmbantu

beliu dalam menjankan tugasnya sebagai

Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Beliau senantiasa berupaya untuk

memperbaiki kondisi Administrasi Sta. Met.

Kualanamu agar dapat menjadi lebih baik.

Upaya dan penataan administrasi dilakukan

dalam berbagai bentuk inovasi, diantaranya

aplikasi ASMAT (Aplikasi Surat MenyurAT)

sebagai upaya penataan persuratan dan

kearsipan.
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Apa program terdekat yang sedang

diterapkan di Sta. Met. Kualanamu?

Saat ini di Sta. Met. Kualanamu sedang

digaungkan budaya kerja ramah lingkungan.

Hal yang telah dilakukan adalah adanya

klasifikasi tempat sampah berdasarkan jenis

sampahnya, yaitu sampah organik, sampah

anorganik, dan sampah B3. Selain itu,

sedang diupayakan menghentikan

penggunaan botol plastik sekali pakai

sebagai bagian dalam peduli lingkungan.

Dalam semua kegiatan kantor Sta. Met.

Kualanamu, contohnya pada saat rapat atau

pertemuan, tidak akan lagi digunakan air

minum dalam kemasan botol plastik.

Sebagai gantinya, kantor akan memberikan

tumbler kepada masing-masing pegawai

Sta. Met. Kualanamu, sehingga selanjutnya

pada semua kegiatan kantor hanya akan

disediakan air mineral untuk isi ulang. Bagi

pegawai yang tidak membawa tumbler yang

telah dibagikan tidak akan disediakan

minuman. Diharapkan budaya kerja peduli

lingkungan yang terbangun di Sta. Met.

Kualanamu dapat ditularkan oleh masing-

masing pegawai di dalam keluarganya

masing-masing.

Gambar 2. Tumbler dengan identitas pegawai Sta.

Met. Kualanamu

(Sumber: Tim Dokumentasi Buletin Sta. Met.

Kualanamu)
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Suatu ketika, di daratan Tiongkok, hidup

seorang panglima perang yang sangat

terkenal. Sang Panglima dianggap memiliki

kelebihan yang tak dimiliki orang-orang biasa.

Yakni, ia memiliki keahlian memanah yang

tiada tandingannya. Suatu hari, sang

panglima ingin memperlihatkan keahliannya

memanah kepada rakyat di negerinya. Lalu,

Sang Panglima memerintahkan prajurit

bawahannya agar menyiapkan papan

sasaran yang diletakkan cukup jauh, serta

100 buah anak panah untuknya.

Setelah semuanya siap, pada hari yang

telah ditentukan, Sang Panglima memasuki

lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap

dengan perangkat memanah di tangannya.

KISAH PANGLIMA YANG SANGAT AHLI MEMANAH

Oleh : MUHAMMAD FACHRY

#ARTI KEHIDUPAN

Di lapangan tersebut, berbondong rakyat

yang ingin menyaksikan kehebatan

panglima negerinya pun berkumpul. Mereka

penasaran, bagaimana Sang Panglima

mampu memiliki kehebatan memanah yang

luar biasa. Panglima pun mulai menarik

busur dan melepas satu persatu anak panah

itu ke arah sasaran. Rakyat bersorak sorai

menyaksikan kehebatan anak panah yang

melesat! Sungguh luar biasa! Seratus kali

anak panah dilepas, 100 anak panah tepat

mengenai sasaran! Meski beberapa kali

angin menerpa, panah dari Sang Panglima

seperti memiliki mata. Sehingga, tak ada

satu pun yang meleset dari sasaran.

Panglima berucap, “Saat ini, keahlian

memanahku tidak ada tandingannya.

Bagaimana pendapat kalian?”

Berbagai kata pujian pun diucapkan oleh

banyak orang yang menyaksikan. Mereka

sangat bangga memiliki panglima yang

sangat hebat dalam memanah. Namun, di

antara sekian banyak yang memuji, tiba-tiba

ada seorang tua penjual minyak yang

mengucapkan kata-kata yang membuat

Sang Panglima dan banyak orang sesaat

terdiam, “Panglima memang hebat! Tetapi,

itu hanya keahlian yang didapat dari

kebiasaan yang terlatih.”
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Sontak panglima dan seluruh yang hadir

memandang dengan tercengang dan

bertanya-tanya, apa maksud perkataan

orang tua penjual minyak itu. Sungguh

berani si penjual minyak yang orang biasa

itu berkata demikian. Namun, sebelum

semuanya menjadi heboh, si tukang

minyak berkata kembali, “Tunggu

sebentar!”

Sambil beranjak dari tempatnya, dia

mengambil sebuah uang koin Tiongkok

kuno yang berlubang di tengahnya. Koin

itu diletakkan di atas mulut botol guci

minyak yang kosong. Dengan penuh

keyakinan, si penjual minyak mengambil

gayung penuh berisi minyak. Ia pun

kemudian menuangkan minyak tersebut

dari atas melalui lubang kecil di tengah

koin tadi sampai botol guci terisi penuh.

Semua yang dilatih, semua yang diasah, semua yang dimaksimalkan dengan

terus-menerus, pasti akan melahirkan ketajaman. Untuk itu, mari kita siap

melatih, memelihara, dan mengembangkan kebiasaan berpikir sukses dan

bermental sukses secara berkesinambungan. Sehingga, karakter sukses yang

telah terbentuk akan membawa kita pada puncak kesuksesan di setiap

perjuangan kehidupan kita.

Meski lubangnya cukup kecil, minyak

yang dituang sang penjual minyak tak ada

setetes pun yang mengenai permukaan

koin tersebut! Semua tepat masuk ke

dalam guci dari lubang koin itu. Panglima

dan rakyat pun tercengang melihat keahlian

dari si penjual minyak. Mereka pun

bersorak sorai menyaksikan demonstrasi

keahlian si penjual minyak. Namun, dengan

penuh kerendahan hati, tukang minyak

membungkukkan badan menghormat di

hadapan panglima.

Ia pun lantas mengucapkan sebuah

kalimat yang penuh makna, “Semua yang

bisa saya dan Panglima lakukan tadi hanya

keahlian yang didapat dari kebiasaan yang

terlatih! Kebiasaan yang diulang terus-

menerus akan melahirkan keahlian. Dari

kebiasaan inilah, akan memunculkan

kekuatan.”
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No Tanggal
Jenis 

Bencana
Wilayah Keterangan Sumber

1 03/09/20

19

Hujan 

Lebat

Kota Medan

Sumatera 

Utara

Hujan deras disertai angin

kencang dan petir, melanda Kota

Medan, Sumatera Utara, Selasa

malam (3/9/2019). Meski hujan

berlangsung hanya sekitar 20

menit, tapi menyebabkan Kota

Medan seperti dikepung banjir.

https://waspadaace

h.com

2 03/09/20

19

Hujan 

Lebat

Kota Kisara, 

Kab. Asahan

Sumatera 

Utara

Hujan lebat disertai dengan angin

kencang melanda kawasan Kota

Kisaran, Kabupaten Asahan,

Sumatera Utara (Sumut).

Sejumlah pohon dikabarkan

tumbang di beberapa

titik.Informasi yang dihimpun, tak

hanya menyebabkan pohon

tumbang, hujan deras yang turun

pada Selasa (3/9/2019) sore juga

menyebabkan sejumlah tiang

listrik PLN tumbang. Selain itu

genangan air juga melanda di

beberapa tempat.

https://news.detik.co

m

3 04/09/20

19

Angin 

putting 

beliung

Kota Medan

Sumatera 

Utara

Angin puting beliung yang

melanda Kota Medan dan

sekitarnya menerjang belasan

rumah di Jalan Platina IV,

Titipapan, Medan Deli. Selain

merusak belasan rumah di

Keluruhan Titipapan, hujan deras

disertai angin kencang juga

merubuhkan sejumlah pohon

sehingga aliran listrik di wilayah

tersebut terpaksa dipadamkan.

https://pewarta.co

KEJADIAN BENCANA ALAM PROVINSI SUMUT

SEPTEMBER 2019

#DAFTAR BENCANA

Oleh : TIM   FORECASTER   KNO
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4 07/09/2

019

Banjir Kab. Madina

Sumatera 

Utara

Ratusan rumah di Kabupaten Madina,

Provinsi Sumatera

Utara terendam banjir dengan

ketinggian hampir dua meter sejak

Sabtu (7/9). Banjir disebabkan hujan

lebat yang melanda kawasan itu

sehingga Sungai Sampuran dan Sungai

Batang Tamiang meluap.

https://www.cn

nindonesia.com

5 15/09/2

019

Hujan 

Lebat

Kota Medan

Sumatera 

Utara 

Hujan lebat yang melanda Kota Medan 

dan sekitarnya sejak Sabtu, 15 

September 2018, mulai pukul 18.00 

WIB hingga Minggu (16/9/2018), 

menyebabkan sejumlah sungai meluap.

Akibat meluapnya sejumlah sungai yang 

ada di Kota Medan ini, banjir di 

sejumlah kawasan tak bisa dihindari. 

Khususnya daerah-daerah yang berada 

di bantaran sungai, bahkan banjir juga 

terjadi di kawasan Kampus Universitas 

Sumatera Utara (USU).

https://www.lip

utan6.com

6 22/09/2

019

Angin 

kencang

Kab. Asahan

Sumatera 

Utara

Angin kencang dan puting beliung

melanda 3 kecamatan di Kabupaten

Asahan, dalam siaran pers yang

diterima Matatelinga.com dari BPBD

Kabupaten Asahan menyampaikan

kronologis terjadinya angin kencang

dan puting beliung di Asahan. Cuaca

hujan yang tinggi dan deras disertai

angin kecang pada tanggal 2 dan 3

September 2019 hampir diseluruh

wilayah Kab. Asahan. Berdampak

rusaknya kantor pemerintah, beberapa

rumah penduduk, beberapa pos

pemda, drainase saluran air

kotor, pagar sekolah, tanaman keras

ikut tumbang, beberapa titik jaringan

telekomunikasi dan listrik terputus

serta tiangnya tumbang.

https://news.de

tik.com
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Selama bulan September 2019 telah

banyak kegiatan yang diikuti maupun

dilaksanakan oleh pimpinan dan staf Stasiun

Meteorologi Kualanamu. Terkait fenomena

kabut asap yang terjadi di wilayah Sumatera

Utara, khususnya yang berdapampak

terhadap aktivitas penerbangan, Kepala Sta.

Met. Kualanamu secara aktif memberikan

penjelasan di media massa, baik melalui

siaran televisi maupun radio. Selain itu, juga

telah dilaksanakan Audit Eksternal ISO

9001:2015 yang hasilnya adalah Sta. Met.

Kualanamu dinyatakan telah memenuhi

standar ISO 9001:2015.

SERBA SERBI SEPTEMBER CERIA

Oleh : JAMHARI &  IMMANUEL J. A. SARAGIH

#GIAT STAMET

Berikut dokumentasi beberapa kegiatan

yang telah dilaksanakan oleh Sta. Met.

Kualanamu pada bulan September 2019.

 Kepala Sta. Met. Kualanamu

memberikan penjelasan terkait

fenomena kabut asap

Gambar 1. Wawancara oleh media Metro TV pada

tanggal 9 September 2019
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Setelah melalui rangkaian proses

persiapan, Audit Internal, pendampingan

Audit Eksternal, dan Audit Eksternal ISO,

Sta. Met. Kualanamu dinyatakan telah

memenuhi ISO 9001:2015 oleh NQA

Indonesia. Hal ini merupakan bentuk

komitmen pimpinan dan staf Sta. Met.

Kualanamu dalam menjaga kualitas layanan

kepada pengguna jasa dan masyarakat.

Gambar 2. Kepala Sta. Met. Kualanamu menjadi

narasumber terkait kejadian kabut asap

di radio

Gambar 3. Kepala Sta. Met. Kualanamu ikut serta

dalam press release Wakil Gubernur

Sumatera Utara terkait fenomena kabut

asap di wilayah Sumut pada tanggal 24

September 2019

 Audit Eksternal ISO 9001:2015

Gambar 4. Proses Audit Eksternal di Sta. Met.

Kualanamu oleh NQA Indonesia pada

23 September 2019

Gambar 5. Penyerahan sertifikat ISO 9001:2015

 Peringatan HARHUBNAS dan HUT

Airnav Indonesia Tahun 2019

Sta. Met. Kualanamu secara aktif

mengikuti rangkaian kegiatan dalam rangka

Hari Perhubungan Nasional (HARHUBNAS)

dan Hari Ulang Tahun ke-7 Airnav Indonesia

Tahun 2019. Hal ini guna memperkuat

silahturahmi dengan stakeholder.
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Gambar 6. Kepala Sta. Mer. Kualanamu berfoto

bersama Kepala Dinas Perhubungan

Prov. Sumut dan pimpinan instansi

dalam HARHUBNAS Tahun 2019

Gambar 7. Pimpinan dan staf Sta. Met. Kualanamu

mengikuti Uoacara HARHUBNAS

Tahun 2019 di Lapangan Balai Yasa

Pulo Brayan pada 17 September 2019

Gambar 8. Kepala Sta. Mer. Kualanamu menerima

potongan tumpeng dalam acara HUT

ke-7 Airnav Indonesia yang

berlangsung pada tanggal 22

September 2019

Gambar 9. Kepala Sta. Mer. Kualanamu menerima

penghargaan dari LPPNPI Cabang

Medan (Airnav) atas dedikasi telah ikut

serta mendukung kelancaran navigasi

udara di Bandara Kualanamu
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