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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, Desember 2019

Kepala Stasiun Meteorologi

Kualanamu

BAMBANG SETIAJID, M.T.

NIP. 19630203 198503 1 001
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#ARTIKEL UTAMA

Bagi sebagian orang yang sudah

paham mengenai meteorologi tentunya

pernah mendengar istilah “MONSUN”.

Memasuki bulan Desember biasanya di

wilayah Indonesia khususnya di wilayah

Sumatera Utara, hujan banyak terjadi

dengan intensitas ringan hingga sedang

dengan durasi yang cukup lama. Hal

tersebut merupakan salah satu pertanda

bahwa Monsun Asia sudah aktif di

wilayah kita. Angin monsun adalah angin

yang berhembus secara periodik

(minimal 3 bulan) dan antara periode

yang satu dengan yang lain polanya akan

berlawanan. Angin monsun di Indonesia

ada dua macam yaitu :

1. Angin monsun Asia

2. Angin monsun Australia

Mari kita mengenal Monsun Asia

dengan lebih dekat

Dikutip dari kajianpustaka.com,

Monsun merupakan sistem sirkulasi

regional yang mempunyai variasi

musiman, dengan adanya gerak semu

matahari terhadap bumi secara periodik

di belahan bumi utara dan selatan

menyebabkan angin di wilayah Indonesia

sangat dipengaruhi oleh adanya

perbedaan sel tekanan tinggi dan sel

Oleh: Nensy N. Tambunan

1

tekanan rendah di Benua Asia dan

Australia secara bergantian. Wilayah

monsun ditandai oleh pembalikan

musiman sistem angin utama (Tjasyono,

2008) dengan wilayah sirkulasi

permukaan di bulan Januari dan Juli pada

kondisi sebagai berikut (Zakir et al.,

2010).

▪ Arah angin kebanyakan (prevailing

wind) berubah setidaknya 120° antara

Januari dan Juli.

▪ Rata-rata frekuensi arah angin

kebanyakan pada bulan Januari dan

Juli mencapai 40%.

▪ Angin resultan rata-rata yang terjadi

minimum pada satu bulan mencapai 3

m/s.

▪ Setiap 2 (dua) tahun terjadi kurang dari

satu kali perubahan siklon-antisiklon di

bulan manapun dalam wilayah selebar

5° lintang-bujur.

Menurut Aldrian (2008) penyebab

utama dari fenomena ini adalah

pergerakan titik kulminasi Matahari

terhadap Bumi yang bergerak ke arah

utara-selatan dan terciptanya kontras

tekanan dan suhu antara benua dan

samudra. Di wilayah Indonesia terjadi
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pergerakan masuk dan keluarnya

monsun dari barat laut menuju tenggara.

Kapan saja monsun terjadi di

Indonesia?

Periode Monsun yang terjadi di

Indonesia terbagi menjadi 4 (empat)

periode, yaitu:

• Periode Monsun Asia (Desember-

Januari-Februari).

• Transisi Monsun Australia (Maret-April-

Mei).

• Monsun Australia (Juni-Juli-Agustus)

Pada periode Transisi Monsun

Australia inilah periode terjadinya

pusat tekanan rendah dan sirkulasi

angin Eddy di atmosfer di atas

perairan Natuna hingga Laut Cina

Selatan (Zakir et al., 2010). Pusat

tekanan rendah dan sirkulasi ini

menyebabkan wilayah tersebut

mendapatkan banyak curah hujan

pada periode tersebut.

• Transisi Monsun Asia (September-

Oktober-November).

Monson Asia adalah monson yang

berkembang paling baik. Hal ini

disebabkan oleh besarnya Benua Asia

dan efek dari dataran tinggi Tibet

terhadap aliran udara. Pada musim

dingin di BBU angin bertiup dari arah

timur laut yang dinamakan Monsun Timur

Laut. Pada waktu melintasi Khatulistiwa

angin ini dibelokkan karena pengaruh

rotasi bumi menjadi angin barat di atas

Indonesia. Jadi Monsun Asia menjadi aktif

ketika wilayah Indonesia mengalami angin

monsun barat. Angin ini bertiup saat

matahari berada di belahan bumi selatan,

yang menyebabkan Benua Australia

musim panas, sehingga bertekanan

rendah . Sedangkan Benua Asia lebih

dingin, sehingga tekanannya tinggi.

2

Menurut hukum Buys Ballot, angin

akan bertiup dari daerah bertekanan tinggi

ke daerah bertekanan rendah, sehingga

angin bertiup dari benua Asia menuju

benua Australia, dan karena menuju ke

Selatan Khatulistiwa/Equator, maka angin

akan dibelokkan ke arah kiri. Pada waktu

ini, Indonesia khususnya akan mengalami

musim hujan akibat adanya massa uap air

yang dibawa oleh angin ini, saat melalui

lautan luas di bagian utara (Samudera

Gambar 1. Angin Monsun Asia

(sumber: BMKG)



/Lautan Pasifik dan Laut Cina Selatan).

Demikian pula dengan wilayah Sumatera

Utara akan mengalami hujan selama

bulan Desember ini dikarenakan Monsun

Asia yang aktif tersebut.
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METEOPEDIA #1

❑ Kriteria Intensitas Curah Hujan di

Wilayah Indonesia (oleh BMKG)

❑ Titik Kulminasi

kulminasi adalah peristiwa saat

matahari berada tepat di atas garis

khatulistiwa atau titik zenit. Hal ini

menyebabkan bayangan kita tidak

terlihat. Fenomena ini juga ditandai

dengan suhu udara yang lebih panas

dibandingkan biasanya karena terjadi

pada siklus musim kemarau.

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

Nensy Nindy Tambunan, S.S.T.

NIP. 199105072009112002

PMG Pertama



#BERITA BENCANA

Oleh: Tim Forecaster KNO 

No Tanggal Jenis

Bencana

Wilayah Keterangan Sumber

1 10/11/201

9

Tanah 

longsor Lae Pondom

Sumatera Utara

Dairi - Jalan penghubung 

Kabupaten Dairi ke Kabupaten 

Karo, Sumatera Utara (Sumut) 

terputus akibat longsor di wilayah 

Lae Pondom. Jalan tertutup oleh 

material longsor.

Kepala Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) Dairi 

Bahagia Ginting mengatakan 

longsor terjadi sekitar pukul 17.00 

WIB. Kendaraan dialihkan lewat 

rute alternatif.

"Longsor terjadi sekitar jam 5 

sore. Kita juga sudah 

berkoordinasi dengan Polres Dairi, 

maka rute kita alihkan yang 

menuju Sidikalang itu dari Merek-

Tongging-Silalahi," ujar Bahagia 

Ginting, Minggu (10/11/2019).

https://news.detik

.com/berita/d-

4779386/longsor-

di-lae-pondom-

jalur-dairi-karo-

sumut-terputus

2 10/11/201

9

Hujan

Lebat

Desa Lau Pengulu, 

Kecamatan 

Mardinding, 

Kabupaten Karo 

Sumatera Utara

Banjir bandang terjadi di

perbatasan Aceh dan Sumatera

Utara (Sumut), tepatnya di Desa

Lau Pengulu, Kecamatan

Mardinding, Kabupaten Karo.

Dampaknya sekitar 13 unit rumah

warga rusak.

Informasi yang diperoleh dari

Badan Penanggulangan Bencana

Daerah (BPBD) Karo, tidak ada

korban jiwa dalam peristiwa itu.

"Korban nihil, namun ada

beberapa rumah yang rusak

akibat tendangan air hujan," ujar

Kalak BPBD Karo Martin Sitepu

saat dimintai Konfirmasi, Senin

(11/11/2019). Pihaknya

menduga, peristiwa yang terjadi

pada Minggu (10/11) itu

disebabkan intensitas hujan yang

cukup tinggi beberapa pekan

terakhir.

https://news.detik

.com/berita/d-

4779620/banjir-

melanda-daerah-

perbatasan-aceh-

sumut-13-rumah-

rusak
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3 12/11/2019 Banjir

akibat

luapan dua

sungai

yang 

membelah

Binjai

Jalan Jambi, 

Kelurahan

Rambung Barat, 

Binjai Selatan

Sumatera Utara

Ratusan rumah di Kota Binjai, 

Sumatera Utara, tergenang

banjir akibat luapan dua sungai

yang membelah Binjai. Kondisi

ini diakibatkan curah hujan yang 

cukup tinggi pada, Selasa

(12/11) sekitar pukul 01.00 WIB.

Tidak hanya itu, banjir diduga

juga akibat draenase yang 

kurang baik. Pantauan IDN 

Times di Jalan Jambi, Kelurahan

Rambung Barat, Binjai Selatan, 

genangan air sudah setinggi

perut orang dewasa, akibat

sungai Bangkatan yang tidak

mampu menampung air. Ribuan

penduduk sekitar yang 

rumahnya terkena banjir harus

mengungsi ke rumah saudara

mereka yang lebih tinggi.

https://sumut.idnti

mes.com/news/su

mut/arifin-

alamudi/dua-

sungai-meluap-

ratusan-rumah-di-

binjai-terendam-

banjir/full

4 18/11/2019 Petir Desa Aek Dakka, 

Kecamatan

Barus, Tapanuli 

Tengah, Sumatera 

Utara

Satu keluarga yang terdiri dari

empat orang tersambar petir di

Desa Aek Dakka, Kecamatan

Barus, Tapanuli Tengah,

Sumatera Utara, Senin

(18/11/2019). Sebanyak satu

orang meninggal dunia dan tiga

orang di antaranya terluka.

Keempat korban yakni Perlianto

Nadeak (33), istrinya Nurlela

Marbun (30) serta dua anak

mereka Luki Nadeak (7) dan

Butet Nadeak (3). Mereka

tengah berteduh di sebuah

pondok dekat sawahnya

lantaran hujan lebat sekitar

pukul 18.00 WIB. “Saat

berteduh, tiba-tiba petir

menyambar dan mereka

terpental. Nurlela Marbun

meninggal dunia dalam peristiwa

ini,” kata Paur Humas Polres

Tapanuli Tengah, Rensa

Sipahutar.

https://www.inews

.id/daerah/sumut/1

-keluarga-di-

tapanuli-tengah-

tersambar-petir-

saat-berteduh-

seorang-tewas
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#ANALISIS CUACA

Oleh: Fitriana Lubis

A. Ikhtisar Kondisi Cuaca Bandara

Kualanamu Bulan November 2019

1. Arah dan Kecepatan Angin

sekitar 22,7%. Kecepatan angin paling

tinggi yaitu berkisar 11-17 knot dengan

persentasi 0.8% dengan arah angin yang

bervariasi. Kecepatan angin yang paling

banyak terjadi berkisar 01 hingga 04 knot

dengan persentasi sebesar 52,6%. Angin

calm terjadi sebesar 8,1%.

Gambar 1. Windrose angin bulan November

2019

Pada bulan November 2019 arah

angin permukaan paling banyak bergerak

dari arah Barat Daya dengan persentasi

2. Kondisi Curah Hujan dan

Kelembaban Udara

Gambar 2. Curah hujan harian bulan

November 2019

Pada bulan November 2019 tercatat

13 hari hujan yang terjadi di Stasiun

Meteorologi Kualanamu. Pada dasarian I

terdapat lima hari hujan, pada dasarian II

terdapat dua hari hujan, dan pada

dasarian III enam hari hujan. Jumlah

curah hujan yang terjadi bervariasi

dimana curah hujan cukup banyak pada

awal hingga pertengahan bulan November

METEONET-MAGZ EDISI DESEMBER 2019
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sedangkan pada akhir bulan November

curah hujan lebih sedikit. Curah hujan

tertinggi terjadi pada tanggal 07

November yaitu sebesar 52,8 mm. Waktu

hujan di Bandara kualanamu pada bulan

awal hingga pertengahan bulan

November didominasi hujan sore hingga

malam hari, sedangkan waktu hujan dari

pertengahan hingga akhir bulan

November didominasi oleh hujan dini hari

dini hari hingga pagi hari dengan

intensitas hujan ringan hingga sedang.

Gambar 3. RH per lapisan bulan November

2019

Kondisi landasan pacu yang basah

pada dini hari dan berkurangnya jarak

pandang pada pagi hari sering terjadi di

bandar udara kualanamu diakibatkan

hujan bercampur dengan udara kabur

pada pagi hari. Namun kondisi

penurunan jarak

pandang tidak berlangsung lama hanya

rata rata sekitar 30 menit hingga 2 jam.

Kondisi kelembaban udara lapisan

atas di wilayah Stasiun Meteorologi

Kualanamu cukup basah. Berdasarkan

grafik di atas terlihat rata-rata

kelembaban udara di setiap lapisan pada

jam 00.00 dan 12.00 adalah 50-98 %

kecuali pada dasarian 3, tanggal 25 dan

29 November kondisi kelembaban sangat

kering di lapisan 500 mb yaitu 33 dan 42

%. Hal ini mengindikasikan kondisi udara

yang cukup basah dan lembab pada

lapian atas. Sepanjang Bulan November

2019 nilai RH cukup tinggi padan

dasarian I dan dasarian II, sedangkam

pada dasarian III terdapat RH yang

cukup kering. Hal ini didukung oleh curah

hujan yang menurun pada akhir bulan

November.

B. Prospek Kondisi Cuaca Bandar

udara Kualanamu Bulan

November 2019

1. Faktor Global

Gambar 4. IOD (Index Ocean Dipole Mode)

(Sumber: BOM)
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Berdasarkan 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 Sumatera utara pada khususnya.

Gambar 5. Fase MJO dan OLR

(Sumber: NOAA)

Yang kedua adalah MJO (Madden

Julian Oscilation) diprediksi aktif di

kuadran 2, 3 dan 4. Kemudian prediksi

untuk OLR di bulan

Desember adalah bernilai negatif. Hal ini

mengindikasikan bahwa curah hujan di

wilayah Sumatera Utara masih cukup

tinggi di bulan Desember 2019.

2. Faktor Regional

Gambar 6. Normal angin 3000 feet bulan

Desember

Faktor cuaca yang bersifat regional

berperan penting dalam pembentukan

awan di wilayah Sumatera utara.

Berdasarkan normal angin sinoptik bulan

Desember akan terdapat gangguan-

gangguan tropis yang diprakirakan terjadi

di pantai barat Sumatra utara ekuator

dan selatan ekuator. Kemudian terbentuk

pola pumpunan angin yang aktif di utara

ekuator dan bergerak ke selatan ekuator

yang 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

kualanamu akan mengalami perubahan

METEONET-MAGZ EDISI DESEMBER 2019
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pola hujan yang dominan akan terjadi

pada dinihari hingga pagi hari dengan

intensitas hujan ringan hingga sedang.

Hal ini diakibatkan pegerseran pumpunan

angin ke selatan akuator dan

menyebabkan aktifnya monsun asia pada

wilayah pesisir timur Sumatera Utara

pada khususnya.

Berdasarkan prakiraan cuaca secara

dinamis, secara umum curah hujan di

wilayah Bandar udara Kualanamu pada

bulan Desember akan cenderung

mengalami hujan intensitas ringan hingga

sedang yang terjadi pada dini hari hingga

pagi hari akibat aktifitas penjalaran

massa udara dingin asia yang akan aktif

masuk ke wilayah ekuator.

METEONET-MAGZ EDISI DESEMBER 2019
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Fitriana Lubis, M.Si

NIP. 198812122010122001

PMG Pelaksana (SPT)

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



#INFORMASI PUBLIK

Oleh: BMKG

KUALANAMU
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SILANGIT
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AEK GODANG
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SIBOLGA
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GUNUNG SITOLI
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BANDARA SIBISA
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#ARTIKEL KEGIATAN

Oleh: Ellya V. Manurung

Uji kompetensi AMP (Aeronautical

Meteorological Personnel) merupakan uji

kompetensi kepada petugas forecaster

dan observasi di Stasiun meteorologi

Penerbangan. AMP terdiri atas dua

bagian yaitu AMO (Aeronautical

Meteorological Observer) untuk petugas

Observasi dan AMF (Aeronautical

Meteorological Forecaster) untuk petugas

forecaster. Uji kompetensi ini bertujuan

untuk memberikan lisensi atau kelayakan

kepada petugas dalam memberikan

informasi meterologi penerbangan.

Personil Forecaster dan Observer yang

berhasil memperoleh sertifikat AMO &

AMF diharapkan dapat menjalankan

tugas sesuai dengan kompetensi yang

dimiliki sehingga kualitas informasi

meteorologi penerbangan yang

dihasilkan semakin baik.

Pada tanggal 11-13 November 2019,

Stasiun Meteorologi Kualanamu

mengadakan uji kompetensi AMP yang

diikuti oleh 11 personil yaitu 5 Forecaster

dan 6 orang Observer. Penguji

kompetensi kali ini adalah Hary Tirto, ST

Djatmiko, ST, Sujarwo, S.Si, M.Si, Fanny

Setyawan, RenoSudibyo dari BMKG

Pusat. Acara Uji kompetensi ini dibuka

oleh Bapak Bambang Setiajid,M.T selaku

Kasmet Stasiun Meteorologi Kualanamu,

tim penguji, dihadiri oleh para pejabat

struktural dilingkungan Stasiun

Meteorologi Kualanamu dan para peserta

ujian. Setelah pembukaan selesai,

dilanjutkan dengan ujian tertulis untuk

semua peserta uji kompetensi AMP. Pada

hari kedua dan ketiga dilakukan ujian

wawancara dan praktek yang diikuti oleh

peserta secara bergantian, dan ditutup

oleh sambutan dari Kepala Stasiun

Meteorologi Kualanamu. Selanjutnya

tinggal menunggu hasilnya gaess…

doakan kami semua lulus dan dapat

sertifikat AMO dan AMF yaa...

Gambar 1. Foto bersama saat penutupan Uji

Kompetensi AMP

METEONET-MAGZ EDISI DESEMBER 2019
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Diklat Online Meteorologi

Penerbangan

Pelatihan Teknis meteorologi

Penerbangan 2019 bertujuan untuk

mewujudkan agenda pelayanan cuaca

yang berkualitas sesuai dengan ISOP

ICAO. Pelayanan cuaca yang berkualitas

dapat dicapai melalui peningkatkan

profesionalisme sumber daya manusia

(SDM) dengan mengadakan pelatihan

yang dilakukan secara berkala. Dengan

perkembangan teknologi dan komunikasi

maka pelatihan dilakukan secara online

atau yang disebut juga e-learning. Tujuan

dari kegiatan pelatihan online adalah

untuk transfer ilmu, kemampuan dan

keahlian SDM yang lebih cepat. Diklat

online dilakukan pada 4 November – 7

Desember 2019 yang diikuti oleh 56

orang AMF aktif seluruh Indonesia, baik

yang bekerja di stasiun meteorologi

maupun dari TNI AU.

Syarat untuk memperoleh sertifikat

dari pelatihan online ini adalah

memperoleh 6 badge, yang terdiri dari:

1. Pra Pelatihan (04 - 09 November

2019)

Agenda Pra Pelatihan bertujuan untuk

memperkenalkan aturan main

pelatihan online ini, familiarisasi

penggunaan LMS serta aktivitas

pembelajaran pada setiap agenda,

saling mengenal antara fasilitator,

pengajar dan peserta.

2. Agenda I (04 - 09 November 2019)

a) Observasi fenomena dan parameter

meteorologi penerbangan

b) Pembuatan dan pelaporan informasi

observasi meteorologi penerbangan

3. Agenda 2 (11 - 16 November)

a) Forecast fenomena dan parameter

meteorologi penerbangan di

aerodrome

b) Pembuatan dan pelaporan informasi

forecast dan warning meteorologi

penerbangan di aerodrome

c) Aerodrome warning dan windshear

warning

4. Agenda 3 (18 - 23 November)

a) Informasi meteorologi di rute

penerbangan

b) Turbulensi dan volcanic ash

5. Agenda 4 (25 - 30 November)

a) Manajemen mutu, quality control

dan penyampaian informasi obsmet

penerbangan

b) Manajemen mutu, quality control

dan penyampaian informasi

prakiraan dan warning metbang

c) Alur penyampaian dan pertukaran

informasi meteorologi penerbangan

6. Agenda 5 (2 - 7 Desember)

Leadership dan Character Building

Pembelajaran dilakukan secara

sinkronus dan asinronus. Sinkronus/
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tatap muka online wajib dihadiri oleh

peserta diklat, pada hari selasa setiap

minggunya. Setelah mengikuti sinkronus,

peserta dapat berinteraksi dalam kelas

online secara tidak langsung

(asinkronus). Kemudian peserta harus

mendownload materi dan mengerjakan

tugas- tugas yang diberikan yang

kemudian harus dikumpulkan sebelum

batas waktu. Dan pada week ke 5

diadakan post test yang wajib diikuti

serempak oleh 56 peserta. Dari Stasiun

kualanamu yang mengikuti diklat ini ada

dua orang yaitu Ellya Manurung dan Octo

M. Pasaribu. Semoga mereka berdua

lulus yahh… Aminn..
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#SEKILAS BMKG

Oleh: Immanuel Saragih

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika (BMKG) telah meluncurkan

aplikasi untuk memantau informasi

cuaca, iklim, kualitas udara, dan gempa

bumi yang terjadi di Indonesia secara real

time menggunakan smartphone. Selain

itu, melalui aplikasi tersebut, pengguna

juga bisa mendapatkan informasi

prakiraan cuaca dan iklim di wilayah

Indonesia.

Aplikasi yang diberi nama “Info

BMKG” tersebut dapat diinstal melalui

Google Play untuk Android atau App

Store untuk IOS. Aplikasi Info BMKG

telah dilengkapi dengan berbagai fitur

penting. Aplikasi “Info BMKG” menyajikan

informasi gempa bumi yang berkekuatan

M ≥ 5.0

dan disertai jarak lokasi gempa dengan

lokasi pengguna. Notifikasi kejadian

gempa bumi M ≥ 5.0 akan diinformasikan

dalam waktu kurang lebih 5 menit-an.

Aplikasi “Info BMKG” telah diunduh lebih

dari 5 juta kali di Play Store. Beberapa

informasi yang dapat dilihat pada aplikasi

“Info BMKG” diantaranya.

1. Prakiraan Cuaca

Menyajikan informasi prakiraan cuaca

dalam 3 harian di seluruh

kabupaten/kota di Indonesia, disertai

cuaca di lokasi pengguna.

2. Gempa Bumi

Menyajikan informasi gempa bumi

terkini M ≥ 5.0 dan gempa bumi

dirasakan, disertai jarak lokasi gempa

dengan lokasi pengguna.

a. Gempa bumi M ≥ 5.0 diinformasikan

dalam waktu kurang lebih 5 menit.

b. Gempa bumi dirasakan,

informasinya akan lebih lama

karena membutuhkan data dalam

skala MMI dari laporan

masyarakat.

3. Peta Iklim

Menyajikan beberapa informasi peta
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iklim di wilayah Indonesia, diantaranya

Peta Hari Tanpa Hujan, Peta Prakiraan

Hujan Bulanan, dan Peta Analisis

Hujan Bulanan.

4. Kualitas Udara

Menyajikan informasi kualitas udara

Partikulat Metter (PM10) di beberapa

kota, terutama di Sumatera dan

Kalimantan.

5. Cuaca Maritim

Menyajikan informasi cuaca maritim

(ketinggian gelombang laut) di wilayah

perairan Indonesia.

6. Cuaca Bandara

Menyajikan informasi cuaca aktual dan

prakiraan kondisi cuaca 4 jam ke

depan bandara di Indonesia.

7. Titik Panas (GeoHotspot)

Menyajikan informasi titik panas

(hotspot) untuk potensi kebakaran

hutan dan lahan.

8. Cuaca Jalur Mudik

Menyajikan informasi cuaca kota-kota

yang dilewati jalur mudik disertai trafik

lalu lintas jalan raya. Informasi cuaca

jalur mudik hanya ditampilkan ketika

mudik Lebaran serta Natal dan Tahun

Baru (Nataru).

9. Cuaca Event

Menyajikan informasi cuaca untuk

event tertentu, contohnya adalah pada

saat pelaksanaan Asian Games di

Jakarta dan Palembang tahun 2018.

10. Peringatan Dini Cuaca

Menyajikan informasi peringatan dini

cuaca di beberapa provinsi di

Indonesia.

11. Siaran Pers BMKG

Menyajikan informasi siaran pers resmi

yang dikeluarkan oleh BMKG terkait

fenomena cuaca, iklim, dan gempa

bumi yang terjadi dan berdampak

kepada masyarakat.

12. Notifikasi

Memberikan notifikasi untuk kejadian

gempa bumi, peringatan dini cuaca,

dan siaran pers BMKG.

Untuk meningkatkan akurasi lokasi

pengguna, disarankan untuk mengubah

pengaturan GPS/Location ke mode High

Accuracy.

Panduan Pengguna Android

Panduan Unduh Aplikasi Mobile Info

BMKG di Google Play Store (Android)

1. Buka aplikasi Play Store pada

perangkat Android Anda. Pada bagian

Pencarian (Search) ketikkan “info

bmkg”, maka akan muncul aplikasi

mobile Info BMKG resmi dari Badan

Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

2. Kemudian klik INSTALL untuk

mengunduh dan melakukan instalasi

aplikasi mobile Info BMKG pada

perangkat Android Anda. Klik OPEN

jika proses mengunduh telah selesai.
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Panduan Penggunaan Aplikasi Mobile

Info BMKG di Android

Terdapat 5 menu pada aplikasi mobile

Info BMKG yang terletak di bagian

samping kiri, yaitu:

- Depan (BMKG)

- Cuaca

- Kualitas Udara

- Gempabumi

- Tentang

A. Menu Depan (BMKG)

Pada menu Depan (BMKG) terdapat

4 informasi yang ditampilkan, yaitu:

1. Prakiraan Cuaca berdasarkan lokasi

(terdekat) Anda. Pada informasi ini

terdapat icon prakiraan cuaca,

keterangan prakiraan cuaca, suhu, dan

kota/kabupaten pada lokasi (terdekat)

Anda.

2. Press Release / Info Aktual resmi yang

dikeluarkan oleh BMKG.

3. Peringatan Dini Cuaca yang akan

terjadi di seluruh provinsi di Indonesia.

4. Gempa bumi terkini (khusus di atas

5.0 SR) yang terjadi di seluruh wilayah

Indonesia.

B. Menu Cuaca

Pada menu Cuaca terdapat

informasi Prakiraan Cuaca di seluruh

kota/kabupaten di Indonesia yang telah

dikelompokkan ke dalam masing-masing

provinsi di Indonesia. Untuk mencari

kota/kabupaten yang diinginkan bisa

melalui 2 cara:

1. Dengan memilih provinsi, kemudian

memilih kota/kabupaten mana yang

akan ditampilkan.

2. Dengan langsung mengetik

kota/kabupaten pada kolom “Cari

kota/kabupaten…”

Prakiraan Cuaca pada aplikasi mobile

Info BMKG adalah prakiraan cuaca 3

harian dan dalam 1 hari terdapat 4

prakiraan waktu yaitu:

1. Prakiraan Cuaca Hari Ini (Pagi, Siang,

Malam, Dini Hari)

2. Prakiraan Cuaca Besok (Pagi, Siang,

Malam, Dini Hari)

3. Prakiraan Cuaca Lusa (Pagi, Siang,

Malam, Dini Hari)

Informasi detail pada Prakiraan Cuaca

meliputi:

- Nama kota/kabupaten;

- Icon prakiraan cuaca;

- Keterangan prakiraan cuaca;

- Suhu;

- Suhu minimum dan maksimum;

- Kelembaban udara;

- Kecepatan dan arah angin;

- Waktu terakhir update prakiraan

cuaca.

C. Menu Kualitas Udara

Pada menu Kualitas UdaraÂ

terdapat Informasi KosentrasiÂ Partikulat
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PM10 di beberapa kota di Sumatera dan

Kalimantan dalam setiap jam-nya.

Informasi pada detil Kualitas Udara

(PM10) meliputi:

- Grafik PM10 dengan skala 0 -500

µg/m³ dalam 24 jam;

- Tabel yang berisi jam dan konsentrasi

PM10.

- Keterangan dari skala PM10 (baik,

sedang, tidak sehat, sangat tidak

sehat, berbahaya).

D. Menu Gempa Bumi

Pada menu Gempa Bumi terdapat

3 informasi gempabumi yang meliputi:

1. Gempa bumi Terkini, yaitu gempa bumi

terbaru dengan magnitude sama

dengan atau lebih dari 5.0 SR.

2. Gempa bumi > 5.0 SR, yaitu daftar 60

gempa bumi terbaru dengan

magnitude sama dengan atau lebih

dari 5.0 SR.

3. Gempa bumi Dirasakan, yaitu daftar

20 gempa bumi terbaru yang

dirasakan oleh masyarakat di sekitar

terjadinya gempa bumi.

Secara umum, informasi detail

yang ditampilkan meliputi:

- Waktu terjadinya gempa bumi;

- Magnitudo gempa bumi dalam Skala

Ritcher (SR);

- Kedalaman gempa bumi;

- Lokasi gempa bumi;

- Koordinat lokasi gempa bumi;

- Potensi tsunami;

- Daerah yang dirasakan akibat gempa

dalam skala MMI;

- Jarak titik gempa bumi dengan lokasi

Anda.

E. Menu Tentang

Pada menu Tentang berisi informasi

mengenai aplikasi mobile Info BMKG,

yang meliputi:

1. Informasi website, media sosial

BMKG, dan versi aplikasi mobile.

2. Glosari Cuaca, berisi penjelasan

mengenai informasi cuaca yang

terdapat dalam aplikasi mobile Info

BMKG.

3. Glosari Kualitas Udara, berisi

penjelasan mengenai informasi

kualitas udara (PM10) yang terdapat

dalam aplikasi mobile Info BMKG.

4. Glosari gempa bumi, berisi penjelasan

mengenai informasi gempa bumi yang

terdapat dalam aplikasi mobile Info

BMKG.
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#ARTIKEL ADMINISTRASI & KEPEGAWAIAN

Oleh: Margareta Harianja

Fenomena penerapan sistem

manajemen mutu terhadap organisasi

pemerintah saat ini tengah marak terjadi.

Awalnya sistem manajemen mutu ini

hanya diterapkan pada organisasi

swasta. Orientasi organisasi swasta yang

mengarah kepada keuntungan membuat

Sistem Manajemen Mutu menjadi hal

yang wajib demi mencapai kepuasan

pelanggan/konsumen.

Sistem Manajemen Mutu yang

digunakan saat ini adalah Standar

Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang

memiliki prinsip yang fokus terhadap

pelanggan. Kepuasan pelanggan juga

menjadi tujuan pelayanan pada

organisasi pemerintah. Saat ini

organisasi pemerintah berlomba untuk

menerapkan Sistem Manajemen Mutu

ISO 9001:2015.

Pemerintah berupaya untuk

meningkatkan mutu pelayanannya dan

menghapus citra pemerintah yang

selama ini dianggap tidak profesional dan

tidak menghargai pelanggan. Pemerintah

juga mulai menyadari pentingnya sistem

manajemen mutu untuk membantu

pengelolaan manajemen dalam

organisasi.

Prinsip-prinsip yang ada dalam

Sistem Manajemen Mutu memiliki

korelasi terhadap terwujudnya tata kelola

pemerintah yang baik (Good

Governance). Good Governance (tata

kelola pemerintah yang baik) adalah

suatu penyelenggaraan manajemen

pemerintahan yang solid dan

bertanggung jawab yang sejalan dengan

prinsip demokrasi dan pasar yang efisien,

penghindaran salah alokasi dana

investasi dan pencegahan korupsi secara

politik maupun secara administratif

menjalankan disiplin anggaran serta

penciptaan legal dan politician framework

bagi tumbuhnya aktifitas usaha.

Dengan tata kelola pemerintah yang baik

maka diharapkan dapat mendukung

terciptanya aktifitas usaha di masyarakat.

Good Governance pada dasarnya

adalah suatu konsep yang mengacu

kepada proses pencapaian keputusan

dan keseluruhan pelaksanaannya dapat

dipertanggungjawabkan secara bersama.

Sebagai suatu konsensus yang dicapai

pemerintah, swasta dan warga
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negara bagi penyelenggaraan

pemerintahan dalam suatu negara.

Dalam konsep Good Governance,

pemerintah berperan memberikan

pelayanan demi kesejahteraan rakyat

dengan sistem peradilan yang baik dan

sistem pemerintah yang dapat

dipertanggungjawabkan kepada publik.

Stasiun Meteorologi Kualanamu,

sebagai salah satu bagian dari

pemerintah, yang telah mendapatkan

sertifikasi ISO 9001:2008 sejak tahun

2014 dan selanjutnya di-upgrade menjadi

ISO 9001:2015 pada tahun 2018,

merupakan bagian dari organisasi

pemerintah yang berupaya untuk terus

memelihara terciptanya Good

Governance di lingkungan Badan

Meteorologi Klimatologi dan Geofisika.

Layanan jasa informasi khususnya

meteorologi penerbangan yang diberikan

oleh Stasiun Meteorologi Kualanamu

dilakukan dengan berbasis teknologi

internet yang dapat diakses oleh

pelanggan dengan mudah, murah dan

cepat.

Secara rutin, kuesioner kepuasan

pelanggan disebar untuk diisi dan dinilai.

Indeks kepuasan pelanggan ini adalah

tolok ukur kepuasan pelanggan untuk

dijadikan dasar peningkatan mutu

layanan. Sebagai pelaksanaan Good

Governance, Stasiun Meteorologi

Kualanamu secara terbuka

mengumumkan tarif layanan yang resmi

berlaku untuk setiap layanan jasa

informasi cuaca dan pembayaran

dilakukan sendiri oleh pelanggan dengan

menyetorkan ke rekening bendahara

penerimaan stasiun untuk selanjutnya

disetorkan kembali ke kas negara.

Dengan pembayaran yang transparan

dan layanan yang cepat dan murah,

diharapkan dapat memuaskan pelanggan

pengguna jasa.

Dengan tetap terus menjaga

kualitas mutu pelayanan dengan

penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO

9001:2015, diharapkan agar kualitas

pelayanan tetap terus prima dan dapat

mencapai kepuasan pelanggan yang

baik. Dengan melaksanakan 7 prinsip

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

dengan baik dan didukung oleh

konsistensi menjaga mutu pelayanan

agar tetap baik pula, maka Good

Governance (pemerintahan yang baik)

dapat terwujud.
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#DOKUMENTASI KANTOR

Oleh: Jamhari

Selama bulan November 2019 telah

banyak kegiatan yang diikuti maupun

dilaksanakan oleh Pimpinan dan staf

Stasiun Meteorologi Kualanamu. Berikut

rangkuman singkatnya.

❑ Uji Kompetensi AMF dan AMO

[11 s/d 13 November 2019]
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oleh Observer dan Forecaster yang

belum memiliki sertifikat kompetensi AMP

dan yang memasuki masa pembaharuan

sertifikasi. Sertifikat AMP berlaku selama

5 tahun.

Kegiatan uji kompetensi AMP ini

merupakan bentuk komitmen Stasiun

Meteorologi Kualanamu dalam

memberikan pelayanan prima kepada

user dan masyakat.

Senin sd Rabu (11-13/11/2019) telah

terlaksana kegiatan Uji Kompetensi

Aeronautical Meteorological Personnel

(AMP) oleh tim Assesor dari Pusat

Meteorologi Penerbangan BMKG.

Kegiatan uji kompetensi AMP ini diikuti

❑ Diseminasi Buletin Cuaca Edisi

November 2019

[13-14 November 2019]
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Rabu dan Kamis (13-14/11/2019),

Tim Buletin Stamet Kualanamu telah

melaksanakan kegiatan diseminasi

buletin cuaca Stamet Kualanamu,

"Meteonet-Magz" edisi bulan November

2019 kepada user di lingkungan Bandara

Kualanamu dan stakeholder terkait.

Kegiatan yang rutin dilaksanakan

setiap awal bulan ini merupakan salah

satu langkah Stamet Kualanamu untuk

menyampaikan informasi cuaca kepada

user dan stakeholder, seperti ikhtisar

cuaca bulanan dan prospek cuaca

kedepan.

❑ Family Gathering Stasiun

Meteorologi Kualanamu

[24 Nov 2019]

Minggu (24/11/2019) sehubungan

dengan akan berakhirnya periode kerja

tahun 2019, Stasiun Meteorologi

Kualanamu mengadakan kegiatan Family

Gathering di Bintang Johor Swimming

Pool. Tema Family Gathering ini adalah

"Together Everyone Achieves More

(TEAM)”.

Kegiatan Family Gathering ini

dilakukan sebagai wad Family ah

berkumpul bersama seluruh staf dan

pegawai Stasiun Meteorologi Kualanamu

beserta keluarganya dalam rangka

mempererat tali silahturahmi Keluarga

Besar Stasiun Meteorologi Kualanamu.
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