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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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CURAH HUJAN MASIH TINGGI, BENCANA ALAM MENGINTAI

OLEH : M. FACHRY
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Musim hujan identik dengan bencana,

baik bencana banjir tanah longsor, angin

kencang dan puting beliung sangat erat

kaitannya bila musim hujan tiba. Provinsi

Sumatera Utara yang secara geografi

terletak didekat garis ekuator memiliki 2

puncak musim hujan yakni Bulan Oktober

dan Mei. Pada bulan Oktober tahun ini

wilayah Sumatera Utara pada umunya

memasuki puncak musim hujan ke 2 dalam

tahun 2019. Sepanjang bulan Oktober

2019 tercatat beberapa bencana alam

terjadi dibebrapa wilayah wilayah, Dikutip

dari detik news .com tanggal 09 Oktober

tahun 2019 , hujan yang turun semalaman

menyebabkan pemukiman warga di

kelurahan Tangkahan terendam banjir

hingga ketinggian 1 meter. Puting beliung

merusak 3 rumah warga di desa Sendang

Rejo Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat

tanggal 26 Oktober 2019 dikutip dari

liputan6.com dll. Beberapa bencana alam

tersebut terjadi akibat tingginya curah hujan

yang terjadi di wilayah Sumatera Utara.

Memasuki bulan November, BMKG

masih memprediksi curah hujan masih akan

tinggi di wilayah Sumatera utara pada

umumnya. Hal ini dikarenakan mulai

terbentuknya zona pumpunan pertemuan

angin yang dapat mendukung pertumbuhan

awan-awan penghasil hujan lebat dan

angin kencang di wilayah Sumatera Utara.

Gambar 1. Peta garis angin (Streamline)
(Sumber : bom.gov.au)

Gambar 2. Tampilan citra satelit cuaca tanggal

4 November 2019 jam 05.30 UTC
(Sumber : BMKG)

Berdasarkan Peta garis angin

(Streamline) pola pumpunan angin

konvergen terbentuk di utara garis ekuator

(Gambar 1 ) dan akan mendukung

pertumbuhan awan hujan (Gambar 2) serta

mempengaruhi kondisi cuaca di wilayah

Sumatera utara pada khususnya. Hujan

lebat dan angin kencang masih berpotensi

akan terjadi sepanjang bulan November

tahun 2019 pada sore hingga malam hari.
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Pada awal hingga pertengahan

November hujan lebat diprediksi akan terjadi

pada sepanjang lereng timur hingga pesisir

timur sumatera utara termasuk kota medan

(Gambar 3), sehingga potensi dampak dari

curah hujan yang masih tinggi seperti

genangan air di perkotaan, angin kencang

yang merusak bangunan bahkan banjir

masih berpotensi terjadi di wilayah tersebut

di atas (Gambar 4).

Pada pertengahan hingga awal

Desember 2019, pumpunan angin

konvergen yang mengakibatkan cuaca buruk

tersebut akan bergerak ke wilayah

pegunungan , lereng barat hingga pesisir

barat Sumatera utara. Hal ini mengakibatkan

bencana alam seperti tanah longsor

(Gambar 5), luapan sungai akibat curah

hujan tinggi di pegunungan, puting beliung

dan angin kencang berpotensi terjadi untuk

wilayah tersebut di atas dengan waktu

kejadian berpotensi sore hingga malam hari.

Gambar 4. Peta potensi rawan banjir wilayah

Sumatera Utara bulan November

2019
(Sumber : Stasiun Klimatologi Deli Serdang)

Gambar 5. Peta prakiraan tanah longsor

wilayah Sumatera Utara bulan

November 2019
(Sumber : Stasiun Geofisika Deli Serdang)

2

Gambar 3. Peta prakiraan curah hujan

wilayah Sumatera Utara bulan

November 2019
(Sumber : Stasiun Klimatologi Deli Serdang)
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Oleh karena masih tingginya potensi

curah hujan di bulan November tahun 2019,

masyarkat sumatera utara diharapkan

waspada terhadap bencana alam yang

sewaktu waktu bisa terjadi khususnya pada

sore menjelang malam hari. Diharapkan

dinas - dinas terkait bencana agar siaga

dalam menghadapi potensi bencana yang

mengancam sebagai mitigasi awal, jika

terjadi bencana pemerintah daerah sudah

siap dalam menaggulanginya secara cepat

guna menekan korban jiwa yang timbul.

BMKG akan berperan serta dalam

menginfokan peringatan dini kondisi cuaca

ekstrim yang akan terjadi setiap harinya di

wilayah Sumatera utara.

METEOPEDIA #1

❑ Kriteria Intensitas Curah Hujan di

Wilayah Indonesia (oleh BMKG)

❑ Cuaca Ekstrim

adalah kejadian cuaca yang tidak

normal, tidak lazim yang dapat

mengakibatkan kerugian terutama

keselamatan jiwa dan harta.

❑ Bencana Alam

adalah peristiwa atau rangkaian

peristiwa yang mengancam dan

mengganggu kehidupan dan

penghidupan masyarakat yang

diakibatkan oleh cuaca ekstrim

sehingga mengakibatkan timbulnya

korban jiwa manusia, kerusakan

lingkungan, kerugian harta benda, dan

dampak psikologis.

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

Muhammad Fachry, S.Tr

Staff Data dan Informasi

Stasiun Meteorologi Kualanamu

NIP. 19910923 201012 1 001



KEJADIAN BENCANA ALAM DI WILAYAH SUMATERA UTARA 

PERIODE OKTOBER 2019

OLEH : IMMANUEL JHONSON A. SARAGIH
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NO TANGGAL
BENCANA

ALAM
WILAYAH KETERANGAN

SUMBER

BERITA
1 09/10/2019 Banjir Medan 

Labuhan

Hujan yang turun semalaman

menyebabkan terendamnya

permukiman warga di Kelurahan

Tangkahan, Kecamatan Medan

Labuhan, Medan. Banjir 1 meter

terjadi di beberapa titik.

https://news.detik.c

om/berita/d-

4739231/imbas-

hujan-semalam-

banjir-1-meter-

rendam-

permukiman-di-

medan-labuhan

2 09/10/2019 Banjir Medan 

Timur

Hujan deras yang mengguyur

Kota Medan selama hampir dua

jam lebih, membuat beberapa

ruas jalan yang selama ini

langganan banjir, langsung

tergenang akibat hujan tersebut.

Satu di antaranya adalah Jalan

Jawa yang merupakan kawasan

salah satu Mal Center Point yang

terbesar di Kota Medan, juga

dikepung oleh genangan air.

Ketinggian air mencapai 30

sentimeter

https://medan.tribun

news.com/2019/10/

09/hujan-deras-

guyur-kota-medan-

jalan-jawa-

dikepung-banjir

3 11/10/2019 Tanah 

Longsor

Simalungun Curah hujan yang tinggi selama

tiga hari berturut-turut

menyebabkan Jalan Umum

Tanah Jawa, Kabupaten

Simalungun, Sumatera Utara,

mengalami banjir dan longsor.

Peristiwa yang terjadi mulai

Kamis (11/10) dini hari pukul

01.00 WIB ini menyebabkan jalur

lintas Tanah Jawa menuju

Pematang Siantar tertutup

sebagian.

https://kumparan.co

m/kumparannews/2

-orang-tewas-

akibat-banjir-dan-

longsor-di-

simalungun-sumut-

153923931897548

9168

https://www.tagar.id

/jembatan-putus-

pelajar-simalungun-

terjang-banjir

Tabel 1. Daftar kejadian bencana alam di wilayah Sumatera Utara periode

bulan Oktober 2019

Sesuai prospek cuaca dalam Meteonet-Magz edisi Oktober 2019, teramati terjadinya

peningkatan curah hujan pada pada bulan Oktober 2019. Tingginya curah hujan

mengakibatkan terjdinya banjir dan tanah longsor di beberapa tempat di Sumatera Utara.

https://news.detik.com/berita/d-4739231/imbas-hujan-semalam-banjir-1-meter-rendam-permukiman-di-medan-labuhan
https://medan.tribunnews.com/2019/10/09/hujan-deras-guyur-kota-medan-jalan-jawa-dikepung-banjir
https://kumparan.com/kumparannews/2-orang-tewas-akibat-banjir-dan-longsor-di-simalungun-sumut-1539239318975489168
https://www.tagar.id/jembatan-putus-pelajar-simalungun-terjang-banjir
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NO TANGGAL
BENCANA

ALAM
WILAYAH KETERANGAN

SUMBER

BERITA
4 13/10/2019 Angin Puting 

Beliung

Mandailing 

Natal

Angin puting beliung terjadi di

Desa Bonca Baion, Kecamatan

Lingga Bayu, Kabupaten

Mandailing Natal, pada siang hari

sekira pukul 14:00 WIB. Ada

enam unit rumah warga rusak

setelah dihantam angin puting

beliung. Selain itu angin puting

beliung juga merusak atap mesjid

dan MCK yang ada di desa itu.

Tidak ada korban jiwa dari

peristiwa tersebut namun kondisi

atap rumah warga hancur akibat

terjangan angin puting beliung

https://startfmmadin

a.com/ada-angin-

puting-beliung-di-

bonca-

baion/?fbclid=IwAR

3EJ0UTCVChgZ06

NtmxukINpmXO4zr

8DFOdlzMx9utioBr

FGUSZs3XQk10

5 14/10/2019 Banjir dan 

Tanah 

Longsor

Mandailing 

Natal

Sejumlah rumah warga di dua

kecamatan yakni Kecamatan

Batahan dan Sinunukan,

Kabupaten Mandailing Natal,

terendam banjir. Selain

merendam rumah warga, banjir

juga merendam jalan

penghubung ke Batahan Selatan

sehingga jalan tersebut tidak bisa

dilalui kendaraan roda dua dan

empat.

Banjir datang akibat tingginya

curah hujan di dua kecamatan

tersebut sejak Senin (14/10).

Desa yang terendam banjir di

dua kecamatan tersebut yakni,

Desa Batahan III, Batahan IV,

dan Kampung Kapas I du

Kecamatan Batahan dan Desa

Bintungan Bejanggar di

Kecamatan Sinunukan

https://startfmmadin

a.com/curah-hujan-

tinggi-sejumlah-

rumah-warga-di-

dua-kecamatan-di-

madina-terendam-

banjir/?fbclid=IwAR

0fCA-

9mSLZtc164joFeW

uFQWOeZ_mSc8fJ

KwsTP1EjClP2L-

WN5zhuH7U

https://news.detik.c

om/berita/4254731/

banjir-dan-longsor-

di-mandailing-natal-

sumut-10-orang-

tewas

6 23/10/2019 Tanah 

Longsor

Dairi Bencana tanah longsor baru saja

terjadi di jalur lintas nasional

Subulussalam, Aceh-Medan,

Sumatera Utara. Tepatnya

kawasan Nantampuk Mas,

Sidikalang, Kabupaten Dairi,

Sumatera Utara, Rabu

(23/10/2019). Informasi yang

dihimpun Serambinews.com,

longsor menyebabkan badan

jalan nasional penghubung Aceh-

Medan lumpuh total. Longsor

terjadi pada sore jelang malam,

setelah hujan deras mengguyur

https://aceh.tribunn

ews.com/2019/10/2

3/breaking-news-

jalan-nasional-

aceh-medan-di-

dairi-tertimbun-

longsor-arus-lalu-

lintas-lumpuh-total

https://startfmmadina.com/ada-angin-puting-beliung-di-bonca-baion/?fbclid=IwAR3EJ0UTCVChgZ06NtmxukINpmXO4zr8DFOdlzMx9utioBrFGUSZs3XQk10
https://startfmmadina.com/curah-hujan-tinggi-sejumlah-rumah-warga-di-dua-kecamatan-di-madina-terendam-banjir/?fbclid=IwAR0fCA-9mSLZtc164joFeWuFQWOeZ_mSc8fJKwsTP1EjClP2L-WN5zhuH7U
https://news.detik.com/berita/4254731/banjir-dan-longsor-di-mandailing-natal-sumut-10-orang-tewas
https://aceh.tribunnews.com/2019/10/23/breaking-news-jalan-nasional-aceh-medan-di-dairi-tertimbun-longsor-arus-lalu-lintas-lumpuh-total


NO TANGGAL
BENCANA

ALAM
WILAYAH KETERANGAN

SUMBER

BERITA
7 25/11/2019 Banjir Tebing 

Tinggi

Sungai Padang di Kota Tebing

Tinggi, Provinsi Sumatera Utara

meluap, Jumat (25/10/2019).

Akibatnya ratusan rumah warga

terendam banjir dengan

ketinggian sekitar lutut orang

dewasa.

Menurut salah satu warga, Rizal,

air mulai naik dan menggenangi

rumah warga sekitar pukul 09.30

pagi. Banjir ini dikarenakan hujan

deras yang terjadi di hulu Sungai

Padang

https://www.inews.i

d/daerah/sumut/rat

usan-rumah-di-

kota-tebing-tinggi-

terendam-banjir-

akibat-hujan-deras-

di-hulu-sungai-

padang

8 26/10/2019 Angin Puting

Beliung dan 

Banjir

Langkat Tiga rumah warga yang berada

di Dusun 2 Desa Sendang Rejo

Kecamatan Binjai, Kabupaten

Langkat, Sumatera Utara, rusak

akibat angin puting beliung yang

melanda kawasan itu.

Menurut Kepala Harian Badan

Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) Langkat Irwan

Sahri, di Stabat, peristiwa angin

puting beliung itu terjadi Sabtu,

26 Oktober 2019, sekitar pukul

23.30 WIB, saat hujan deras

melanda kawasan itu

https://www.liputan

6.com/regional/rea

d/4096326/rentetan

-bencana-alam-di-

langkat-dari-banjir-

hingga-puting-

beliung

https://sumut.antar

anews.com/berita/2

54176/ratusan-

rumah-di-kuala-

kabupaten-langkat-

terendam-banjir

9 27/10/2019 Banjir dan 

Tanah 

Longsor

Batubara 

dan Langkat

Banjir dan longsor menerjang

dua kabupaten di Sumatera

Utara. Di Kabupaten Batubara,

banjir merendam sejumlah desa

dan kelurahan di Kecamatan

Tanah Datar. Banjir setinggi

hampir satu meter akibat

tingginya intensitas hujan dalam

beberapa hari terakhir.

Selain di Batubara, banjir dan

longsor juga menerjang

Kabupaten Langkat. Banjir terjadi

akibat debit air Sungai Begumit

meluap dan menyebabkan

longsor dan banjir di sejumlah

lokasi di Kelurahan Bela Rakyat,

Kecamatan Kuala

https://www.inews.i

d/daerah/sumut/ba

njir-longsor-terjang-

batubara-dan-

langkat-akibat-

hujan-deras-warga-

mengungsi
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https://www.inews.id/daerah/sumut/ratusan-rumah-di-kota-tebing-tinggi-terendam-banjir-akibat-hujan-deras-di-hulu-sungai-padang
https://www.liputan6.com/regional/read/4096326/rentetan-bencana-alam-di-langkat-dari-banjir-hingga-puting-beliung
https://sumut.antaranews.com/berita/254176/ratusan-rumah-di-kuala-kabupaten-langkat-terendam-banjir
https://www.inews.id/daerah/sumut/banjir-longsor-terjang-batubara-dan-langkat-akibat-hujan-deras-warga-mengungsi
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NO TANGGAL
BENCANA

ALAM
WILAYAH KETERANGAN

SUMBER

BERITA
10 29/10/2019 Tanah 

Longsor

Simalungun Curah hujan tinggi di Kabupaten

Simalungun, Sumatera Utara,

mengakibatkan bencana longsor

di dua titik jalan lintas Sumatera

(Jalinsum) Pematangsiantar –

Parapat pada Selasa

(29/10/2019). Longsoran ini

mengakibatkan sejumlah ruas

jalan yang menghubungkan

Pematangsiantar – Parapat,

terganggu

https://indopos.co.i

d/read/2019/10/29/

203702/bukit-

longsor-jalan-lintas-

sumatera-lumpuh/

https://sumut.sindo

news.com/read/534

3/1/malam-ini-jalan-

lintas-siantar--

parapat-tertutup-

longsor-

1572365413

11 29/10/2019 Banjir Serdang 

Bedagai

Sekitar 100 rumah terendam

banjir di Kabupaten Serdang

Bedagai, Sumatera Utara. Hujan

deras yang turun beberapa hari

terakhir menjadi pemicu banjir.

https://news.detik.c

om/berita/d-

4763918/ratusanru

mah-terendam-

banjir-di-serdang-

bedagai-sumut

Immanuel Jhonson Arizona

Saragih, S.Tr

Staff Observasi

Stasiun Meteorologi Kualanamu

NIP. 19950511 201411 1 001

https://indopos.co.id/read/2019/10/29/203702/bukit-longsor-jalan-lintas-sumatera-lumpuh/
https://sumut.sindonews.com/read/5343/1/malam-ini-jalan-lintas-siantar--parapat-tertutup-longsor-1572365413
https://news.detik.com/berita/d-4763918/ratusanrumah-terendam-banjir-di-serdang-bedagai-sumut


IKHTISAR KONDISI CUACA BANDARA KUALANAMU 

OKTOBER 2019 DAN PROSPEK CUACA NOVEMBER 2019

OLEH : YOLANDA M. TONDANG

Pada bulan Oktober 2019 arah angin

permukaan paling banyak bergerak dari arah

Barat Daya dengan persentasi sekitar 19%.

Kecepatan angin paling tinggi yaitu berkisar

11-17 knot dengan persentasi 3% dengan

arah angin yang bervariasi. Kecepatan angin

yang paling banyak terjadi berkisar 01

hingga 04 knot dengan persentasi sebesar

43,8%. Angin calm terjadi sebesar 13,4%..

Kondisi ini tidak terlepas dari faktor lokal

yaitu lokasi Bandar udara Kualanamu yang

berada di pinggiran pantai dan dipengaruhi

oleh angin darat dan angin laut. Angin darat

berhembus dominan pada malam hingga

pagi hari ditandai dominannya angin dari

arah selatan dan barat daya dan angin laut

berhembus dominan pada pagi hingga sore

hari yang ditandai dengan dominannya

angin hembusan dari arah barat laut hingga

timur laut.

A. Ikhtisar Kondisi Cuaca Bandara

Kualanamu Bulan Oktober 2019

1. Arah dan Kecepatan Angin

Gambar 1. Mawar angin di Bandara

Kualanamu periode Oktober 2019

Gambar 2. Distribusi kecepatan angin di

Bandara Kualanamu periode

Oktober 2019

2. Kondisi Cuaca

Gambar 3. Distribusi curah hujan harian di

Bandara Kualanamu periode

Oktober 2019

EDISI NOVEMBER 2019
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Pada Oktober 2019 tercatat 19 hari

hujan terjadi di Stamet Kualanamu yang bila

diuraikan pada dasarian I terdapat tujuh hari

hujan, pada dasarian II tiga hari hujan, dan

pada dasarian III sembilan hari hujan.

Jumlah curah hujan yang terjadi bervariasi

dimana curah hujan terkonsentrasi pada

awal dan akhir bulan oktober sedangkan

pada pertengahan bulan oktober tidak terlalu

signifikan. Waktu hujan di Bandara

kualanamu pada bulan oktober didominasi

hujan dinihari hingga pagi hari dnegan

intensitas ringan hingga sedang, hal ini

terjadi karena pada bulan tersebut angin

timuran sangat kuat hembusannya dan

sedikitnya gangguan cuaca di utara ekuator

mengakibatkan adanya penjalaran massa

udara dingin dari benua asia menuju wilayah

ekuator aktif terjadi. Pola cuaca ini yang

menyebabkan pertumbuhan awan

cenderung dilautan (selat malaka) dan

masuk ke wilayah pesisir timur sumatera

utara bergerak hingga ke wilayah perkotaan

dan lereng timur sumatera utara pada

dinihari hingga pagi hari.

Kondisi landasan pacu yang basah pada

pagi hari dan berkurangnya jarak pandang

secara derastis pada pagi hari sering terjadi

di bandar udara kualanamu diakibatkan

hujan bercampur dengan kabut pekat pada

pagi hari sepanjang bulan oktober tahun

2019. Namun kondisi penuruan jark pandang

yang turun derastis berkisar 700 meter -

1000 meter tidak berlangsung lama hanya

rata rata sekitar 30 menit hingga 1.5 jam

saja terjadi dikarenakan hujan yang sudah

berhenti dan kabut yang menghilang sekitar

jam 09.00 -10.00 WIB akibat buyarnya awan

awan hujan dan masuknya sinar matahari.

Gambar 4. Grafik IOD bulan November

2019
(Sumber : bom.gov.au)
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B. Prospek Kondisi Cuaca Bandara

Kualanamu Bulan November 2019

1. Faktor Global

Gambar 5. Peta penjalaran MJO (atas) dan

OLR (bawah
(Sumber : bom.gov.au)



Berdasarkan informasi dari permodelan

cuaca atau perbandingan yang dipakai

pertama adalah IOD (Index Ocean Dipole

Mode) bernilai positif yang artinya aktivitas

pembentukan awan hujan di wilayah

Indonesia bagian barat tidak signifikan dan

Sunatera utara pada khususnya. MJO

(Madden Julian Oscilation) diprediksi tidak

aktif di wilayah Indonesia pada umumnya

dan Sumatera utara pada khusunya

(penjalarannya dominan di prediksi bergerak

dari kuadran 1 ke kuadran 8 dan kembali ke

kuadran 1).

2. Faktor Regional

Gambar 6. Normal angin 3000ft bulan

November (atas) dan prakiraan

angin 3000ft bulan November

2019 (bawah)

Faktor cuaca yang bersifat regional lah

yang akan berperan penting dalam

pembentukan awan di wilayah Sumatera

utara pada khusunya.Gangguan-gangguan

tropis yang diprakirakan terjadi di utara

ekuator seperti Utara Kalimantan, Utara

Papua dan Laut Filiphina akan membentuk

pola pumpunan angin yang aktif di utara

ekuator dan akan bergerak ke selatan

ekuator akan mempengaruhi penambahan

curah hujan pada awal hingga pertengahan

november dengan waktu hujan dominan

sore hingga malam hari dnegan intensitas

sedang hingga lebat, sedangkan untuk

pertengahan november hingga awal

desember diprediksi Bandara Kualanamu

akan mengalami perubahan pola hujan yang

dominan akan terjadi pada dinihari hingga

pagi hari dengan intensitas hujan ringan. Hal

ini diakibatkan pegerseran pumpunan angin

ke selatan akuator dan menyebabkan

aktifnya monsun asia pada wilayah pesisir

timur sumatera utara pada khususnya.

Kesimpulan:

Berdasarkan prakiraan cuaca secara

dinamis, secara umum curah hujan di

wilayah Bandar udara Kualanamu pada

November 2019 masih tinggi terutama

awal hingga pertengahan november

dengan karakteristik hujan intensitas

sedang hingga lebat yang terjadi pada

sore hingga malam hari, sedangkan untuk

pertengahan november hingga bulan

desember kondisi cuaca akan cenderung

mengalami hujan intensitas ringan hingga

sedang yang terjadi pada dinihari hingga

pagi hari akibat aktifitas penjalaran massa

udara dingin asia yang akan aktif masuk

ke wilayah ekuator.

EDISI NOVEMBER 2019
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Yolanda M. Tondang, S.Kom

Staff Data dan Informasi

Stasiun Meteorologi Kualanamu

NIP. 19910813 201012 2 001



INFORMASI WAKTU TERBIT DAN TERBENAM MATAHARI
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Tabel 1. Daftar waktu terbit dan terbenam matahari di Kualanamu

(E 98°52'43.0", N 3°38'25.0“)

(Sumber : Kedeputian Geofisika BMKG)



Tabel 2. Daftar waktu terbit dan terbenam matahari di Silangit

(E 98°59'37.0", N 2°15'31.0")

(Sumber : Kedeputian Geofisika BMKG)
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Tabel 3. Daftar waktu terbit dan terbenam matahari di Aek Godang

(E 99°25'50.0", N 1°23'55.0“)

(Sumber : Kedeputian Geofisika BMKG)
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Tabel 4. Daftar waktu terbit dan terbenam matahari di Sibolga

(E 98°53'26.0", N 1°33'15.0“)

(Sumber : Kedeputian Geofisika BMKG)
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Tabel 5. Daftar waktu terbit dan terbenam matahari di Gunung Sitoli

(E 97°42'16.0", N 1°09'59.0“)

(Sumber : Kedeputian Geofisika BMKG)
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Tabel 6. Daftar waktu terbit dan terbenam matahari di Bandara Sibisa

(E 98° 58' 10", N 2° 35 '59.0“)

(Sumber : Kedeputian Geofisika BMKG)
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BAGAIMANA MUSIM TERJADI?

OLEH : BAMBANG SETIAJID
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Adalah sebuah kepastian kita

menyaksikan matahari terbit di Timur,

kemudian terbenam di sebelah Barat pada

senja hari, tetapi pernahkah anda menyadari

bahwa matahari kadang ada di sebelah utara

dan ada kalanya ada jauh di sebelah

selatan? Bila anda belum atau tidak

menyadarinya , baiklah penulis bantu, tepat

matahari di atas ubun-ubun kita, sekitar jam

12.00 siang, cobalah anda berdiri di luar

ruangan, bagi yang tinggal di sekitar Medan ,

anda akan melihat bayangan anda di sisi

Utara. Bukankah mestinya tidak ada

bayangan? Ini karena saat ini posisi

Matahari sedikit di Selatan Khatulistiwa,

sementara Medan ada di 3,50 di Utara

Khatulistiwa, bayangan kita akan semakin

memanjang ke Utara sampai dengan akhir

Desember nanti.

Demikianlah Matahari mondar-mandir

dari belahan Utara Bumi melewati

Khatulistiwa, kemudian ke belahan Selatan ,

dan pada 23 Desember akan bergerak ke

Utara lagi sampai 23 Juni dia akan berbalik

ke Selatan lagi. Gerakan modar-mandir ini

begitu ritmis, teratur, teramati oleh seluruh

penghuni bumi ini, pertanyaan besar

mungkin muncul di benak anda : bagaimana

bisa benda sebesar itu, dengan berat yang

pasti sangat-sangat besar bisa bergerak

Timur-Barat, Utara-Selatan? Sebetulnya

semua itu berkat kecanggihan dari Sang

Pencipta bumi dan matahari itu sendiri.

Gambar 1. Revolusi Bumi terhadap Matahari
(Sumber : https://www.mikirbae.com/2016/10/

perubahan-musim-akibat-perisitiwa.html)

Aslinya matahari sebagai sentral dan bumi

mengelilingi matahari sambal berputar pada

porosnya, perputaran inilah yang

mengakibatkan penduduk bumi merasakan

siang malam, matahari terbit dan

tenggelam, matahari bergerak dari Timur ke

Barat dan menghulang pada malam hari.

Nah, dalam perputaran ini oleh-Nya sumbu

bumi dibikin miring 23,5º. Akibatnya kita

melihat matahari mondar-mandir Utara-

Selatan itu.

Pertanyaan besar berikutnya adalah :

Kenapa sumbu bumi diciptakan miring? Kok

tidak tegak saja? Bila sumbu bumi tegak,

maka posisi matahari akan selalu diatas

Khatulistiwa sepanjang tahun,

konsekuensinya maka daerah katulistiwa

akan terpapar energi panas yang sangat

besar secara terus menerus, maka di area

ini batuan akan pecah dan pecah terus

menjadi gurun pasir,

https://www.mikirbae.com/2016/10/
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sementara daerah yang jauh dari

Khatulistiwa akan menjadi daerah beku

sepanjang tahun. Anda boleh

membayangkan daerah antara keduanya

seperti apa. Daerah sejuk dengan tanaman

yang hijau? Kali ini anda salah, karena

sumber energi yakni matahari selalu

berposisi tetap, artinya setiap titik di Bumi

menerima energi yang tetap juga, hanya ada

variasi harian, dengan demikian tidak ada

pergerakan udara antar wilayah, artinya tidak

ada pergantian musim, artinya tidak ada

musim. Lebih lanjut mustahil ada kehidupan.

Maha besar Sang Maha Pencipta,

hanya dengan memiringkan sumbu Bumi,

maka ada pergerakan Matahari dari Utara ke

Selatan dan sebaliknya. Saat matahari di

belahan Utara, maka wilayah ini memiliki

tekanan udara yang lebih rendah dari

Selatan, bergeraklah udara dari selatan

berikut uap air, sehingga wilayah utara

menjadi basah dan hujan pun turun, sebalik

berlaku saat matahari di belahan Selatan ,

hujan banyak turun di Selatan. Demikianlah

silih berganti, ada musim, ada kehidupan.

Maha Besar Tuhan yang menciptakan alam

semesta ini.
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Bambang Setiajid, MT

Kepala Stasiun Meteorologi Kualanamu

NIP. 19630203 198503 1 001

METEOPEDIA #2

❑ Rotasi Bumi

Adalah gerakan berputar planet Bumi

pada sumbunya. Bumi berputar ke arah

timur, atau bila dilihat dari utara,

melawan arah jarum jam.

❑ Revolusi Bumi

adalah gerakan planet Bumi melingkar

mengelilingi Matahari dalam periode

setahun, yakni 365,2425 hari. Revolusi

Bumi merupakan akibat tarik menarik

antara gaya gravitasi Matahari dengan

gaya gravitasi Bumi, selain rotasi Bumi.

❑ Musim

adalah rentang waktu yang

mengandung fenomena (nilai sesuatu

unsur cuaca) yang dominan atau

mencolok.



FILOSOFI MATEMATIKA

OLEH : M. FACHRY
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Pernah tidak Anda berpikir bahwa:

1. Mengapa PLUS di kali PLUS hasilnya

PLUS?

2. Mengapa MINUS di kali PLUS atau

sebaliknya PLUS di kali MINUS

hasilnya MINUS?

3. Mengapa MINUS di kali MINUS

hasilnya PLUS?

Hikmahnya adalah:

(+) PLUS = BENAR

(-) MINUS = SALAH

1. Mengatakan BENAR terhadap sesuatu

hal yang BENAR adalah suatu tindakan

yang BENAR.

Rumus matematikanya :

+ x + = +

Muhammad Fachry, S.Tr

Staff Data dan Informasi Stemet

KNO

NIP. 19910923 201012 1 001

2. Mengatakan BENAR terhadap

sesuatu yang SALAH, atau sebaliknya

mengatakan SALAH terhadap sesuatu

yang BENAR adalah suatu tindakan

yang SALAH.

Rumus matematikanya :

+ x – = –

– x + = –

3. Mengatakan SALAH terhadap sesuatu

yang SALAH adalah suatu tindakan

yang BENAR.

Rumus matematikanya :

– x – = +



PENGENALAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)                            

DAN PENGELOLAANNYA

OLEH : ANDI SYAFRIZAL

BMN??? Bingung dengan istilah BMN.

Bagi sebagian masyarakat tentu istilah BMN

sangat tidak lazim. Tetapi untuk beberapa

pegawai pemerintahan tetntu BMN sudah

sangat akrab.

Pengertian BMN adalah semua barang

yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN

atau berasal dari perolehan lainnya yang sah

dan barang yang diperoleh berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap. Barang dari

perolehan lainnya yang sah meliputi :

a. barang yang diperoleh dari

hibah/sumbangan atau yang sejenis;

b. barang yang diperoleh sebagai

pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;

c. barang yang diperoleh berdasarkan

undang-undang; atau

d. barang diperoleh berdasarkan putusan

pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap.

Ruang lingkup barang milik negara

mengacu pada pengertian barang milik

negara berdasarkan rumusan dalam UU

Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 48 ayat (2) dan

Pasal 49 ayat (6) UUNomor 1 Tahun 2004

serta PP Nomor 6 Tahun 2006jo PP Nomor

38 Tahun 2008. Atas dasar pengertian

tersebut lingkup barang milik negara

disamping berasal dari pembelian atau

perolehan atas beban Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara juga berasal dari

perolehan lainnya yang sah.

Untuk pengelolaannya BMN akan

dikelola oleh :

1. Menteri Keuangan selaku Bendahara

Umum Negara;

2. Gubernur/bupati/walikota adalh

pemegang kekuasaan pengelolan

barang milik daerah;

3. Menteri/pimpinan lembaga selaku

pimpinankementerian negara/lembaga

adalah pengguna BMN;

4. Kepala Kantor dalam lingkungan

kementerian negara/lembaga adalah

kuasa pengguna barang dalam

lingkungan kantor yang dipimpinnya;

5. Kepala satuan kerja perangkat daerah

adalah kuasa pengguna barang milik

daerah dalam lingkungan kantor yang

dipimpinnya.

Pengaturan tata cara pelaksanaan

penggunaan BMN meliputi :

- PSP

- Pengawasan dan pengendalian

- Pengalihan Status

- Penghapusan
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BMN juga dapat kita jadikan sebagai

pendapatan negara melalui sewa. Salah

satu contoh dalam suatu kantor terdapat

gedung pertemuan yang dapat kita pakai

untuk acara, maka kita dapat menyewanya

dan uang sewa tersebut akan disetor ke kas

negara.

Begitulah sepenggal pengetahuan saya

menenai BMN serta pengelolaannya.

Semoga kita bersemengat untuk mengelola

dan membenahi BMN yang ada. Saya akan

mengulas lainnya di kesempatan berikutnya.

Tetap semangat, semua demi kebaikan kita.

Andi Syafrizal, S.Sos

Pengelola BMN

Stasiun Meteorologi Kualanamu

NIP. 19800818 200502 1 002
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GALERY INFO

Berikut ini adalah beberapa Peraturan

Umum terkait BMN :

▪ UU No. 17 Tahun 2003 Tentang

Keuangan Negara

▪ UU No. 1 tahun 2004 Tentang

Perbendaharaan Negara

▪ Perubahan Atas Keputusan Presiden

Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Tim

Penertiban Barang Milik Negara

▪ Perka KBMKG No. 3 Tahun 2014

Tentang Berita Acara Serah Terima

Barang di Lingkungan BMKG

▪ PMK 90 2014 Perubahan PMK 1

2013 Penyusutan BMN Pada Entitas

Pemerintah Pusat

▪ Keputusan Kepala BMKG Nomor

KEP.7/BMN/KB/I/2016 Tentang

Komponen Peralatan Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika

▪ Peraturan Menteri Keuangan Nomor

218 PMK. 06 2015 Tentang Tata Cara

Penyimpanan Dokumen Kepemilikan

Barang Milik Negara

▪ Peraturan Menteri Keuangan Nomor

66 PMK.06 2016 Tentang Penilaian

Kekayaan Yang Dikuasai Negara

Berupa Sumber Daya Alam



KILAS BALIK KEGIATAN STASIUN METEOROLOGI 

KUALANAMU BULAN OKTOBER 2019

OLEH : IMMANUEL JHONSON A. SARAGIH

Halo pembaca setia Meteonet-Magz.

Pada bulan Oktober 2019, pimpinan dan

staf Stasiun Meteorologi Kualanamu telah

mengikuti berbagai kegiatan internal dan

eksternal terkait layanan meteorologi.

Berikut kilas balik kegiatan tersebut.
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❖ Sosialisasi dan Pembagian Tumbler

Saat ini sampah plastik menjadi

masalah lingkungan yang mengkhawatirkan

dan membutuhkan peran serta seluruh

pihak untuk mengatasinya. Sebagai bentuk

partisipasi dalam gerakan peduli

lingkungan, Stasiun Meteorologi

menerapkan stop penggunaan botol plastik

sekali pakai di lingkungan kantor. Dalam

setiap kegiatan di lingkungan kantor

Stasiun Meteorologi Kualanamu hanya

akan diperbolehkan menggunakan tumbler

sebagai wadah air minum. Pimpinan dan

staf Stasiun Meteorologi Kualanamu

menyatakan berkomitmen untuk stop

penggunaan plastik sekali pakai. Hal itu

disampaikan dalam kegiatan “Sosialisasi

dan Pembagian Tumbler” yang

dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober

2019.
Gambar 1. Foto bersama setelah kegiatan

“Sosialiasi dan Pembagian

Tumbler”

Gambar 2. Tumbler Stasiun Meteorologi

Kualanamu

❖ Sosialisasi I-WISH

Tanggal 15 Oktober 2019, bertempat di

Cambridge Hotel Medan telah dilaksanakan

kegiatan “Sosialisasi Mekanisme

Penanganan Dampak Abu Vulkanik

Terhadap Operasi Penerbangan

Menggunakan Media Integrated Web based

Aeronautical System Handling (I-WISH) dan

Siaga Bencana”. Kegiatan ini dilaksanakan

oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah

II. Selain mengirimkan dua staf sebagai

peserta dalam kegiatan tersebut, Kepala

Stasiun Meteorologi Kualanamu juga

berpartisipasi sebagai Narasumber dengan



memaparkan materi “Identifikasi Sebaran

Debu Vulkanik dan Dampaknya Bagi

Penerbangan”.
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Gambar 3. Foto bersama panitia, peserta,

dan narasumber kegiatan

“Sosialisasi I-WISH”

Gambar 4. Kepala Stasiun Meteorologi

Kualanamu, Bapak Bambang

Setiajid, MT menjadi

narasumber dalam kegiatan

“Sosialisasi I-WISH”

❖ Penentuan Check Point Visibility

Bandara Kualanamu

Visibility (jarak pandang) merupakan

salah satu unsur pengamatan cuaca yang

penting dalam mendukung keselamatan

operasi penerbangan. Oleh karena itu,

Stasiun Meteorologi Kualanamu bersama

dengan Airnav Kualanamu Medan

melakukan koordinasi untuk penentuan

check point (titik acuan) visibility di Bandara

Kualanamu. Koordinasi tersebut dimulai

dengan diskusi yang dilaksanakan pada

tanggal 18 Oktober 2019 dan dilanjutkan

dengan penentuan dan pengukuran jarak

check point pada tanggal 21 Oktober 2019.

Hasilnya adalah kesamaan titik acuan

pengukuran visibility yang digunakan oleh

pengamat cuaca (observer) dan petugas Air

Traffic Controler (ATC).

Gambar 5. Diskusi penetuan check point

visbility antara team Stasiun

Meteorologi Kualanamu

dengan team Airnav

Kualanamu Medan

Gambar 6. Team penentuan check point

visibility dari Stasiun

Meteorologi Kualanamu dan

Airnav Kualanamu Medan saat

melakukan pengukuran jarak

salah satu titik check point

visibility



Gambar 7. Foto bersama Deputi Bidang

INSKALREKJARKOM BMKG

dan rombongan dalam

kunjungan kerja di Stasiun

Meteorologi Silangit

Gambar 8. Melakukan pengecekan

peralatan pengamatan

meeorologi di Stasiun

Meteorologi Silangit

Gambar 9. Foto bersama Kepala Stasiun

Meteorologi Kualanamu

bersama Manager Airnav

Kualanamu Medan dan

pimpinan stakeholder yang ikut

serta dalam rombongan

kunjungan menteri di Bandara

Sibisa

Gambar 10. Kedatangan Menko

Kemaritiman, Menteri

Perhubungan, dan Menteri

Pariwisata di Bandara SibisaEDISI NOVEMBER 2019
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❖ Kunjungan Kerja Menko Kemaritiman,

Menteri Perhubungan, dan Menteri

Pariwisata di Bandara Sibisa

❖ Kunjungan Kerja Deputi Bidang

INSKALREKJARKOM BMKG di Stasiun

Meteorologi Silangit

Kepala Stasiun Meteorologi Kualanamu

ikut serta mendampingi kunjungan kerja

Deputi Bidang Instrumentasi, Kalibrasi,

Rekayasa, dan Jaringan Komunikasi

(INSKALREKJARKOM), Bapak Dr. Widada

Sulistya, DEA di Stasiun Meteorologi Silangit

pada tanggal 14 Oktober 2019. Kunjungan

kerja ini adalah dalam rangka inspeksi

peralatan operasional guna memastikan

kelengkapan peralatan meteorologi

penerbangan di Stasiun Meteorologi Silangit

untuk mendukung operasi penerbangan di

Bandara Silangit (Bandara

Sisingamangaraja XII).



Kepala Stasiun Meteorologi Kualanamu

bersama Kepala Seksi Observasi dan

beberapa staf ikut serta mendampingi

kunjungan kerja Menko Kemaritiman,

Menteri Perhubungan, dan Menteri

Pariwisata di Bandara Sibisa pada tanggal

15 Oktober 2019. Kunjungan kerja ketiga

menteri ini merupakan bentuk keseriusan

Pemerintah Pusat dalam mengembangkan

kawasan pariwisata Danau Toba. Sebagai

salah satu upaya dalam peningkatan

konektivitas transportasi guna mendukung

Danau Toba sebagai Kawasan Stategis

Pariwisata Nasional (KSPN), Bandara

Sibisa akan dibenahi agar dapat berbagi

peran dengan Bandara Silangit.
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Immanuel Jhonson

Arizona Saragih, S.Tr

Staff Observasi

Stasiun Meteorologi Kualanamu

NIP. 19950511 201411 1 001

POJOK CUACA

SEBELUM 

INSTALL 

INFOBMKG

SETELAH

INSTALL 

INFOBMKG

Sedia payung 

sebelum hujan,

kapan 

hujan???

Instal dan lihat 

di InfoBMKG

INFO

BMKG

ANDA BUTUH 
INFORMASI CUACA 

DI WILAYAH 
SUMATERA UTARA?

KAMI SIAP 24 JAM 

0813 9797 4910 / (061) 7954 811

stametkualanamu@gmail.com

kualanamu.sumut.bmkg.go.id

0813 9797 4910

@bmkg_kualanamu



BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

STASIUN METEOROLOGI KELAS I KUALANAMU – DELI SERDANG


