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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, Maret 2020

Plh.Kepala Stasiun Meteorologi

Kualanamu

MEGA SIRAIT, S.P

NIP. 197901092000122001
METEONET-MAGZ EDISI MARET 2019
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WASPADA ANGIN 

KENCANG DAN 

PERUBAHAN CUACA 

TAK MENENTU 

DIMUSIM PERALIHAN

Berdasarkan analisis data curah

hujan, pada Bulan Februari yang lalu

sebagian besar wilayah di Sumatera Utara

memiliki kategori jumlah curah hujan yang

rendah. Apakah kondisi ini berlanjut hingga

ke Bulan Maret ini?

Berdasarkan prakiraan dinamika

atmosfer, pada bulan Maret kondisi cuaca

akan berbeda dari bulan Februari, dimana

sebagian besar wilayah di Sumatera Utara

akan lebih banyak mendapat curah hujan

dibandingkan bulan lalu. Dapat dikatakan

bulan ini akan menjadi musim peralihan.

Apakah yang dimaksud dengan musim

peralihan? Musim peralihan adalah masa

dimana terjadinya peralihan antara dua

musim, yaitu dari musim kemarau ke

musim penghujan dan sebaliknya.

Musim peralihan biasanya ditandai

dengan kejadian hujan yang tidak menentu

dengan intesitas hujan yang lebat dalam

waktu singkat disertai angin kencang. Jika

2 sampai 3 hari berturut-turut tidak ada

hujan pada musim peralihan, biasanya saat

terjadi hujan yang pertama kali turun, hujan

yang terjadi adalah hujan dengan intensitas

lebat yang disertai angin kencang.

Oleh : Noval Rambe
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Gambar 1. Peta Prakiraan Curah Hujan Bulan Maret 2020

Berdasarkan hasil perhitungan

secara statistik dan hasil model,

prakiraan curah hujan Bulan Maret 2020

di Sumatera Utara pada umumnya

berada dalam kategori Rendah hingga

Menengah, dengan curah hujan 50 mm

sampai 300 mm. Wilayah Barat Sumatera

Utara diperkirakan akan lebih banyak

mendapat curah hujan, sedangkan

wilayah Timur khususnya daerah pesisir

diperkirakan lebih sedikit. Untuk Kota

Medan bagian selatan yang mengarah ke

lereng akan lebih banyak mendapat

curah hujan.

Gambar 2. Peta Prakiraan Curah Hujan Kota Medan Bulan Maret 2020

| Edisi Maret 202002



Gambar 4. Peta Prakiraan Bahaya Tanah Longsor Bulan Maret 2020

Selain angin kencang, juga perlu

diwaspadai bencana tanah longsor,

terutama di daerah lereng pegunungan.

Berdasarkan peta diatas, daerah rawan

longsor sebagian besar terdapat didaerah

lereng pegunungan sebelah barat.

Sedangkan wilayah Timur Sumatera

Utara terdapat disebagian Kabupaten

Langkat, Kabupaten Deli Serdang,

Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun

dan Kabupaten Labuhan Batu.

Gambar 3. Peta Prakiraan Curah Hujan Kab.Deli Serdang Bulan Maret 2020

Begitu juga untuk Kabupaten Deli

Serdang, wilayah yang dekat dengan

lereng pegunungan akan lebih banyak

mendapat curah hujan dibanding wilayah

tengah dan pesisir.
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IKHTISAR KONDISI CUACA BULAN PEBRUARI

DAN PRAKIRAAN CUACA BULAN MARET TAHUN 

2020

BANDAR UDARA KUALANAMU

Oleh: Nensy Tambunan

ANALISIS curah hujan

Gambar 1. Grafik Curah Hujan Kualanamu Februari 

2020

Pada bulan Februari 2020 lalu, secara

umum kondisi cuaca di wilayah

Kualanamu dan sekitarnya cukup kering,

hal tersebut ditandai dengan rendahnya

curah hujan yang terjadi dan jika

dibandingkan dengan bulan Januari pun

curah hujannya pun berkurang. Curah

hujan yang terjadi selama bulan Februari

adalah sebesar 45.8 mm dengan 10 hari

hujan.

Bagaimana kondisi

dinamika atmosfer selama

bulan Februari???

Dinamika atmosfer merupakan kondisi

dan perubahan-perubahan yang terjadi

pada atmosfer dengan memperhatikan

banyak faktor dan parameter. Pada bulan

Februari, monsun Timur Laut masih aktif

namun sudah mulai melemah. Pada saat

monsun timur laut, secara umum kondisi

angin di Sumatera Utara adalah adalah

angin dari arah timur laut yang bergerak

dari Asia. Namun karena kondisinya yang

sudah mulai melemah, angin tersebut

tidak hanya dari arah timur laut saja tetapi

juga sudah mulai dari arah timur sehingga

kurang mendukung dalam pembentukan

awan-awan hujan dan peningkatan curah

hujan di wilayah Sumatera Utara.

Pergerakan angin monsun dapat dilihat

dari analisis peta angin atau dalam istilah

meteorologi disebut streamline.
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Gambar 2. Contoh analisis peta angin tanggal 1,11 

dan 21 Februari 2020

Selain kondisi angin, kondisi kelembaban

udara atau relative humidity (RH) di

atmosfer bisa menunjukkan kondisi

atmosfer, seperti pada grafik berikut ini.

Gambar 3. Grafik Kelembaban Udara Lapisan Atas 

di Kualanamu Februari 2020

Berdasarkan grafik tersebut, terdapat

dua jam pengamatan yaitu pada jam 00.00

UTC atan 07.00 WIB dan jam 12.00 UTC

atau 19.00 WIB. Dari kedua jam

pengamatan tersebut terdapat tiga lapisan

atmosfer yaitu lapisan 850mb, 700mb, dan

500mb dimana ketinggian paling rendah

adalah lapisan 850mb dan paling tinggi

adalah lapisan 500mb.
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berpotensi terjadi peningkatan penguapan

walaupun tidak terlalu tinggi. Jika terjadi

penguapan, maka potensi terbentuk awan

pun akan semakin meningkat.

Gambar 4. Peta Prakiraan SST

Pada kedua grafik tersebut secara

umum terlihat pada lapisan yang lebih

rendah, kondisi atmosfer cukup lembab

dengan RH cukup tinggi berkisar antara

50-100%. Semakin tinggi lapisan

atomosfer, terlihat nilai RH semakin

rendah, bahkan pada lapisan 500mb

memiliki nilai RH yang paling rendah. Hal

tersebut menunjukkan kondisi atmosfer

yang cukup kering di wilayah Kualanamu

dan sekitarnya.

Prospek Cuaca

Maret 2020

Setelah mengetahui kondisi atmosfer

pada bulan Februari lalu, tentunya kita

juga ingin mengetahui bagaimana

prakiraan cuaca bulan Maret di wilayah

Kualanamu. Beberapa parameter cuaca

harus diperhatikan dalam menentukan

prakiraan cuaca, seperti berikut ini.

Suhu Muka Laut atau
Sea Surface Temperature (SST)

Pada gambar 4, terlihat prakiraan SST

di seluruh dunia. Terlihat disekitar wilayah

pesisir timur Sumatera Utara (dalam

lingkaran hitam), prakiraan nilai SST

menujukkna nilai sekitr +0.25oC hingga

+0.5oC. Hal tersebut menunjukkan ada

peningkatan suhu muka laut dan

Prakiraan Angin (Streamline)

Kondisi angin pada bulan Maret

diprakirakan sudah berbeda dengan bulan

Februari. Monsun barat daya diprakirakan

sudah mulai aktif, namun masih ada juga

angin yang bergerah dari arah timur laut.

Gambar 5. Peta Prakiraan Angin (Streamline) Maret 

2020
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Hasil analisis mengindikasikan bahwa

wilayah Sumatera Utara pesisir timur

berpotensi terjadi konvergensi (daerah

pertemuan angin). Daerah konvergensi

tersebut berpotensi untuk terjadi

pembentukan awan-awan khususnya

awan hujan yang dapat meningkatkan

terjadinya curah hujan.

Oleh karena itu, pada bulan Maret,

diprakirakan kondisi cuaca di Sumatera

Utara pesisir timur secara umum dan

secara khusus di Kualanamu akan

mengalami peningkatan curah hujan

dibandingkan bulan Februari dan kondisi

atmosfer akan lebih basah.

METEOPEDIA #1

 Angin

didefinisikan sebagai massa udara yang

bergerak akibat perbedaan tekanan.

Angin bergerak dari tekanan tinggi

menuju tekanan yang lebih rendah.

 Angin Permukaan

didefinisikan sebagai angin yang bertiup

di atas permukaan bumi diukur pada

ketinggian 10 meter dari permukaan,

karakteristik dan variabilitas sirkulasi

angin permukaan akibat proses

interaksi antara laut dan atmosfer yang

dipengaruhi pergerakan posisi

matahari.
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Daftar Kejadian Bencana 

Februari 2020 di Sumatera Utara

Tanggal
Jenis

Bencana
Wilayah Keterangan Sumber

12/02/2020 Banjir Kecamatan

Sosa, 

Kabupaten

Padanglawa

s

Hujan deras yang turun

mulai Selasa (12/2) Pukul

21.00 WIB hingga Rabu

(12/2) Pukul 06.00 WIB

menyebabkan ratusan

rumah warga di

Kecamatan Sosa,

Kabupaten Padang Lawas

terendam banjir setinggi

satu meter.

Banjir terjadi dikarenakan

Sungai Sosa meluap

hingga ke permukiman

warga di Desa Pasar

Lombang Ujung Batu

Sosa, Kecamatan Sosa,

dan Lumban Huayan,

Kecamatan Sosa Julu.

Terjangan banjir ini

menyebabkan ratusan

warga terpaksa

mengungsi di trotoar jalan

raya dan ke rumah-rumah

warga yang berada di

dataran tinggi.

https://harianandalas.com/su

matera-utara/ratusan-rumah-

di-palas-terendam-banjir
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Tanggal
Jenis

Bencana
Wilayah Keterangan Sumber

12/02/2020 Longsor Kecamatan 

Sosopan, 

Kabupaten 

Padanglawa

s

Madina – Hujan deras

yang mengguyur kawasan

Kecamatan Sosopan,

Kabupaten Padanglawas,

Sumatera Utara,

menimbulkan terjadinya

tanah longsor. Terdapat

empat badan jalan

tertimbun dan jembatan

terputus akibat longsor

tersebut.

"Desa Pangkal Dolok

Julu, Kecamatan Batang

Onang, Kabupaten

Padang Lawas Utara

(Paluta), longsor

menutupi badan jalan dan

kondisi hanya bisa dilalui

roda dua saja, Sedangkan

Desa Hulim, Kecamatan

Sosopan, Kabupaten

Palas, terputusnya

Jembatan Jalan Lintas

Sosopan–Sibuhuan

sehingga tidak bisa dilalui

kendaraan roda empat

dan roda dua," kata

Danramil 07/Sosopan

Kapten Inf Syafaruddin

Hasibuan, Rabu 12

Februari 2020.

https://news.okezone.com/re

ad/2020/02/13/608/2167692/

tanah-longsor-menimbun-

empat-titik-jalan-di-

padanglawas-sumut
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Tanggal
Jenis

Bencana
Wilayah Keterangan Sumber

15/02/2019 Banjir Kota Medan Medan — Hujan deras

yang mengguyur Kota

Medan, Sumatera Utara

sejak Sabtu (15/2/2020)

pagi menyebabkan

beberapa kawasan di

terendam banjir.

Kejadian banjir ini

disebabkan oleh

meluapnya aliran Sungai

Babura. Lokasi titik banjir

tersebar di Kecamatan

Medan Polonia,

Kecamatan Medan Baru,

Kecamatan Medan

Petisah dan Kecamatan

Medan Selayang.

http://waspada.co.id/2020/02

/4-kecamatan-terendam-

banjir-di-medan
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WAKTU TERBIT & TERBENAM MATAHARI DI 

BANDARA WILAYAH SUMATERA UTARA 

BULAN MARET 2020

Sumber Gambar : https://www.pngdownload.id/png-i3qbld/download.html
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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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SIBISA
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MENGETAHUI 
KONDISI ANGIN PERMUKAAN

BANDAR UDARA KUALANAMU
JANUARI  2014 – DESEMBER 2019

Oleh: Fitriana Lubis

Pentingnya data angin

dalam penerbangan

Transportasi penerbangan

mempunyai standar keselamatan yang

sangat tinggi, jika terdapat kesalahan kecil

maka akan berakibat buruk bagi

kesalamatan kru pesawat maupun

penumpangnya. Sehingga standar

keselamatan pada penerbangan diatur

secara internasional di dalam International

Civil Aviation Organization (ICAO).

Standar keselamatan ini dilihat dari

berbagai aspek dalam penerbangan, baik

dari faktor pesawat itu sendiri maupun dari

faktor yang terkait seperti dari faktor

individu petugas ground control dan air

control, maupun dari faktor meteorologi

(cuaca).

Dalam penerbangan dikenal tiga

tahapan yaitu take-off (lepas landas),

cruising (menjelajah) dan landing

(mendarat). Ketiga tahapan tersebut dapat

berhubungan langsung dengan faktor

meteorologi (cuaca). Salah satu faktor

penting dari unsur meteorologi tersebut

adalah angin, baik dari segi arah maupun

kecepatannya. Angin akan mempengaruhi

pesawat dalam segi kestabilannya.

Apa itu angin??

Angin terjadi jika pada suatu saat

terjadi perbedaan tekanan udara pada

arah mendatar, maka akan terjadi gerakan

perpindahan masa udara dari tempat

dengan tekanan udara yang tinggi ke

tempat dengan tekanan udara yang

rendah. Arah angin adalah arah darimana

angin berhembus atau darimana arus

angin datang dan dinyatakan dalam

derajat yang ditentukan dengan arah

perputaran jarum jam dan dimulai dari titik

utara bumi dengan kata lain sesuai

dengan titik kompas (Soepangkat, 1994).

Umumnya arus angin diberi nama dengan

arah darimana angin tersebut bertiup,

misalnya angin yang berhembus dari utara

maka angin utara. Kecepatan angin adalah

kecepatan dari menjalarnya arus angin

dan dinyatakan dalam knot atau kilometer

per jam maupun dalam meter per detik

(Soepangkat, 1994).
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Metode Wind Rose

Metode Wind Rose adalah suatu

metode untuk menganalisa arah dan

kecepatan angin suatutempat tertentu dan

biasanya perbandingan dari pada angin-

angin yang berhembus dari tiap-tiap arah

angin. Manfaat menganalisa keadaan

angin dengan Wind Rose ialah hasilnya

mudah di baca karena penyajiaannya

dalam bentuk diagram, sehingga orang

awam pun mudah membacanya.

Data yang digunakan

Data keadaan angin yang digunakan

adalah data arah dan kecepatan angin

permukaan harian pada pengamatan

sinoptik/permukaan Stasiun Meteorologi

Kualanamu periode Januari 2014 sampai

dengan Desember 2019 dengan rapat

data yaitu data sinoptik tiap jam. Data

yang diperoleh kemudian dilakukan

pengolahan.

Gambar 1. Arah mata angin (12 arah) dan tabel arah 

mata angin

Data arah dan kecepatan angin diolah

dengan cara mengklasifikasikan arah

menjadi 12 arah mata angin yaitu Utara,

Utara-Utara Timur, Timur- Utara Timur,

Timur, Timur-Selatan Timur, Selatan-

Selatan Timur, Selatan, Selatan-Selatan

Barat, Barat-Selatan Barat, Barat, Barat-

Utara Barat, dan Utara-Utara Barat.

Sedangkan kecepatan arah anginnya

diklasifikasikan ke dalam 6 kelas yaitu
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1-6 knot, 6-11 knot, 11-16 knot, 16-21

knot, 21-26 knot dan lebih dari atau sama

dengan 26 knot. Untuk mempermudah, di

buatkan table distributif arah dan

kecepatan angin. Setelah itu dibuat

diagram wind rose, sebagai penunjang

analisa disertakan grafik wind rose

kecepatan angin yang terjadi.

Hasil analisa

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI
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Hasil analisa angin dengan

menggunakan metode windrose dapat

dilihat pada gambar 2 dan gambar 3.

Gambar 2 menunjukkan pola angin

bulanan di stasiun meteorologi Kualanamu

bulan Januari hingga Juni. Gambar 3

menunjukkan pola angin bulanan di

stasiun meteorologi Kualanamu bulan

Agustus hingga Desember.

AGUSTUS

JULI

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER
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Untuk memudahkan mengetahui arah

angin dan kecepatan angin dominan yang

terjadi pada setiap bulan, maka dibuatkan

Tabel 1. Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa

arah angin dominan bulan Januari hingga

April adalah dari BSB (Barat-Selatan

Barat) dengan persentasi 11 hingga 17 %.

Pada bulan Mei arah angin dominan

berubah dari SSB (Selatan-Selatan Barat)

dan U (Utara) dengan persentasi 10.4%.

BULAN
ARAH ANGIN 

DOMINAN

PERSENTASI 

(%)

KECEPATAN 

ANGIN DOMINAN 

(KNOT)

PERSENTASI 

(%)

Januari BSB 17 1 s.d 6 51.8

Pebruari BSB 15.6 1 s.d 6 48.4

Maret BSB 12.8 1 s.d 6 47.0

April BSB 11.2 1 s.d 6 45.0

Mei SSB dan U 10.4 1 s.d 6 49.7

Juni UUT 10.9 1 s.d 6 47.6

Juli TUT 10.3 1 s.d 6 50.1

Agustus SSB 10.2 1 s.d 6 51.9

September SSB 10.4 1 s.d 6 51.1

Oktober BSB 13.4 1 s.d 6 53.6

Nopember BSB 16.2 1 s.d 6 52.4

Desember BSB 20.7 1 s.d 6 52.8

Pada Bulan Juni dan Juli arah angin

dominan adalah dari Utara-Utara Timur

(UUT) dan Timur-Utara Timur (TUT)

dengan persentasi sekitar 10%. Pada

bulan Agustus dan September arah angin

dominan adalah SSB (selatan-Selatan

Barat) dengan persentasi sekitar 10%.

Pada bulan Oktober hingga Desember

arah angin dominan adalah dari BSB

(Barat-Selatan Barat) dengan persentasi

13% hingga 20%. Untuk angin calm

(kecepatan angin lebih kecil dari 1 knot)

ditunjukkan dalam persen pada bagian

indeks diagram memiliki nilai 13% hingga

21%.

Tebel 1. Arah angin dan Kecepatan angin dominan
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SERBA SERBI :

KEGIATAN STASIUN 

METEOROLOGI 

KUALANAMU 

FEBRUARI 2020

Oleh: Yolanda M. Tondang

Pada bulan Februari ini Stasiun

Meteorologi Kualanamu telah mengikuti

berbagai kegiatan bain yang

diselenggarakan oleh internal bmkg

ataupun dari stakeholder.

Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah

sebagai berikut :

Sumut. Melalui kegiatan ini diharapkan

seluruh UPT BMKG di wilayah Sumut

dapat saling bersinergi untuk memberikan

pelayanan terbaik kepada stakeholder dan

masyarakat. Terkhusus pemanfaatan

informasinya yang akurat untuk

kepentingan staekholder.

MAPDIS BULAN FEBRUARI 

2020

Pada hari Kamis tanggal 13 Februari

2020 bertempat di Stasiun Klimatologi Deli

Serdang dilaksanakan kegiatan Diskusi

bulanan terkait Pengkajian, Analisa dan

Prakiraan cuaca bulanan MKG untuk

bulan Januari dan Februari. Kegiatan

tersebut dibuka oleh Bapak J. A Klaus

Damanik, ST. dan diikuti oleh perwakilan

staff meteorologist, klimatologist, dan

geofisika dari setiap stasiun di wilayah

Gambar 1. Dokumentasi kegiatan Mapdis bulan 

Februari 2020
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PERINGATAN BULAN K3

NASIONAL TAHUN 2020

Pada hari Senin tanggal 17 Februari

2020 bertempat di Gedung Auditorium

Dana Toba Bandara Kualanamu

dilaksanakan kegiatan Workshop Airsite

Safety, Talkshow K3, Lomba dan Awarding

K3 dalam rangka bulan K3 Nasional Tahun

2020. Kegiatan ini dilaksanakan oleh PT.

Angkasa Pura II dan diikuti oleh

stakeholder di lingkungan Bandara

Kualanamu. Dalam kegiatan tersebut,

Stasiun Meteorologi Kualanamu diwakilkan

oleh Ibu Mega Sirait, SP (Kasi Data

Informasi) didampingi oleh Bapak

Immanuel J.A Saragih, S.Tr (staf

meteorologist).

Gambar 2. Dokumentasi kegiatan Peringatan bulan 

K3 Nasional Tahun 2020

RAPAT KOORDINASI SURVEY 

PEMASANGAN ALAT 

METEOROLOGI DI 

BANDARA KUALANAMU

Gambar 3. Dokumentasi kegiatan Rapat 

Koordinasi Survey Pemasangan 

Alat Meteorologi di Bandara 

Kualanamu

Pada hari Senin tanggal 17

Februari 2020 bertempat di Ruang

Rapat Stasiun Meteorologi Kualanamu

telah dilaksanakan kegiatan Rapat

Koordinasi Pemasangan Peralatan

Meteorologi di
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Bandara Kualanamu. Rapat Koordinasi

tersebut dipimpin OLEH Bapak Bambang

Setiajid, MT.

Adapun alat meteorologi yang

direncanakan akan dipasang adalah

Terminal Doppler Weather Radar (TDWR),

Lidar Volcanic Ash, Wind-Profiler.

Pengadaan alat ini dilakukan untuk

melengkapi pengamatan meteorologi di

Bandara Kualanamu. Rapat Koordinasi ini

diikuti oleh perwakilan dari PT. Angkasa

Pura II Bandara Kualanamu, Perum

LPPNPI (Airnav) Cabang Medan dan

Otoritas Bandara Wilayah II Bandara

Kualanamu.

RAPAT INTERNAL 

PEMBANGUNAN DATABASE 

STASIUN METEOROLOGI 

KUALANAMU

Pada hari Kamis 20 Februari 2020

bertempat di Ruang Rapat Stasiun

Meteorologi Kulanamu telah dilakssnakan

kegiatan Rapat Internal Pembangunan

Database Stasiun Meteorologi Kualanamu.

Di era Big Data saat ini, database menjadi

bagian penting dalam pelayanan data

meteorologi.

Gambar 4. Dokumentasi kegiatan Rapat 

Internal Pembangunan Database 

Stasiun Meteorologi Kualanamu

DISEMINASI BULETIN CUACA 

EDISI FEBRUARI 2020

Pada hari Jumat tanggal 21 Februari

2020, tim buletin cuaca Stasiun

Meteorologi Kualanamu melakukan

diseminasi (penyampaian) buletin cuaca

“METEONETMAGZ”. Diseminasi tersebut

diwakilkan oleh Bapak M. fachry, S.Tr

(Pimred) dan M.Noval Rambe, S.Kom

(Anggota Redaksi).

Buletin cuaca stasiun meteorologi

Kualanamu didiseminasikan secara rutin

tiap bulan kepada user dan stakeholder

terkait. Tujuannya adalah sebagai bentuk

layanan informasi analisis dan prospek

cuaca di bandara Kualanamu juga

mempererat hubungan dan tali silaturahmi
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Gambar 5. Dokumentasi kegiatan Diseminasi 

Buletin Cuaca Edisi Februari 2020

dengan user. Buletin cuaca ini juga

didiseminasikan ke BPBD Kab, Deli

Serdang dan Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Deli Serdang sebagai

stakeholder terkait bencana dan kondisi

cuaca.
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(T.M.T. 01 Sep 2019)
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1. SD Negeri No. 142574 Panyabungan

2. SLTP Negeri 1 Panyabungan

3. SMA Negeri 1 Panyabungan

4. Diploma-III Meteorologi AMG Jakarta

5. S-1 Teknik Elektro Universitas Panca Budi

6. S-2 Fisika Universitas Sumatera Utara
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Saat ini sedang bergaung istilah

“pimpinan milenial” di kalangan pejabat-

pejabat muda. Seperti apa visi Bang Darul

sebagai perwakilan milenial di kalangan

pimpinan Stasiun Meteorologi Kualanamu?

Berangkat dari lulus pendidikan

Diploma-III Meteorologi di Akademi

Meteorologi dan Geofisika (AMG) Jakarta

tahun 2009, pria yang akrab disapa Bang

Darul ini memulai pekerjaan di BMKG

dengan ditempatkan di Stasiun Banda

Neira, Maluku. Sampai dengan Juli 2013

“pulang kampung” pindah tugas ke Stasiun

Meteorologi Kualanamu.

Aktif bertugas sebagai forecaster

(prakirawan cuaca) di Stasiun Meteorologi

Kualanamu, pada September 2019 Bang

Darul mendapat kepercayaan mengemban

amanah sebagai Kepala Seksi Observasi

Stasiun Meteorologi Kualanamu.

Menduduki jabatan pimpinan dalam usia

muda menjadikan pria yang hobi bermain

voli ini sebagia pimpinan milenial di

kalangan pimpinan Stasiun Meteorologi

Kualanamu.

KARIER DI BMKG

Peningkatan pemanfaatan teknologi

menjadi fokus utama Bang Darul sebagai

pimpinan milenial. Salah satu kegiatan

yang saat ini sedang berjalan adalah

pembangunan Database Online Stasiun

Meteorologi Kualanamu. Bukan menjadi

hal yang mudah, namun menjadi

semangat baru dalam meningkatkan

pelayanan kepada user dan masyarakat.

Memudahkan pekerjaan operasional

merupakan tujuan pemanfaatan teknologi

di kalangan operasional. Saat ini sedang

marak pembangunan aplikasi-aplikasi

untuk memudahkan pekerjaan, nah itulah

yang menjadi fokus pengembangan IT

oleh Bang Darul.

VISI SEBAGAI 
PIMPINAN MILENIAL

PERBAIKAN KUALITAS 
DATA PENGAMATAN

Data pengamatan yang baik

merupakan modal awal menghasilkan

prakiraan cuaca yang berkualitas. Itulah

prinsip yang dijalankan oleh Bang Darul

sebagai Kepala Seksi Observasi.

Pengamatan yang merupakan bagian dari

Seksi Observasi menjadi titik perhatian

Bang Darul, salah satunya adalah kondisi

peralatan pengamatan.
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Mengemban amanah sebagai

pimpinan dalam usia muda bukan

merupakan hal mudah menurut Bang

Darul, ada tantangan tersendiri. Namun

ada hal yang menguatkan, yaitu personel

operasional yang dominan dari kalangan

milenial juga.

Berpengalaman sebagai observer

(pengamat cuaca) dan forecaster

(prakirawan cuaca), Bang Darul

menyampaikan beberapa pesan dan

harapan khususnya kepada kalangan

milenial di Stasiun Meteorologi

Kualanamu.

Khususnya di operasional observer

dan forecaster, yang saat ini telah

diterapkan single roster Meteorologist

diharapkan menjadi momentum untuk

meningkatkan kapasitas SDM BMKG

Monitoring kondisi peralatan dan

perbaikan peralatan yang rusak menjadi

keseharian Bang Darul akhir-akhir ini.

Komitmen untuk menghasilkan data

pengamatan yang baik menjadi semangat

baru Kepala Seksi Observasi milenial ini.

khususnya di Stasiun Meteorologi

Kualanamu. Kembali menekankan terkait

pemanfaatan teknologi, Bang Darul

berharap staf meteorologist khususnya

kalangan milenial lebih peka dan

memanfaatkannya untuk memudahkan

pekerjaan dinas sehari-hari. Sebagai

contoh adalah dalam kemampuan

menggunakan komputer dan mengakses

informasi melalui internet. Kemudahan

akses informasi melalui internet menjadi

keuntungan yang harus dikejar secara

maksimal oleh kaum milenial.

Secara umum kepada seluruh

personil Stasiun Meteorologi Kualanamu

diharapkan untuk senantiasa menjaga

komitmen bekerja secara profesional. Hal

yang kita kerjakan saat ini akan selalu

terkait dengan pekerjaan kita di masa

depan maupun pekerjaan orang lain. Oleh

karena itu Bang Darul berpesan untuk

senantiasa menjaga fokus dan ketelitian

dalam bekerja. Selain itu, Bang Darul juga

menyampaikan pesan dan harapan

kepada seluruh rekan kerja di Stasiun

Meteorologi Kualanamu untuk

meningkatkan kerja sama untuk BMKG

yang lebih baik.

HARAPAN SEBAGAI 
PIMPINAN MILENIAL
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SENJATA OPERASIONAL JILID 4   :

ALAT PENGUKUR 

SUHU UDARA ITU BERNAMA

TERMOMETER

Oleh : Astri P. Arsa & Cristine Simanungkalit

anak ulat hinggap dibahu,

terbang dibawa sang angin senja.

apakah alat pengukur suhu,

termometer pastilah namanya.

Nah, untuk edisi kali ini “The Choosen

One” senjata operasional yang akan kita

bahas adalah alat pengukur suhu udara

alias termometer. Menurut WMO (World

Meteorological Organization), suhu udara

adalah suhu yang ditunjukkan oleh

termometer yang terkena udara langsung,

namun terhindar dari radiasi langsung

matahari. Oleh karena itu, termometer

diletakkan dalam sebuah shelter pelindung

yang dinamakan Sangkar Meteorologi

setinggi 120 cm. Di Stasiun Meteorologi

Kualanamu terdapat satu set termometer,

yang terdiri dari 4 jenis termometer. Let’s

check them out.

Gambar 1. Termometer dalam Sangkar Meteorologi

Termometer Bola Kering

Termometer air raksa dalam tabung

kaca untuk mengukur suhu udara aktual

yang terjadi. Prinsip kerja: Bila udara

panas, air raksa yang berada dalam

termometer akan mengembang sehingga

permukaannya naik, begitu juga

sebaliknya. Di dekat tabung, dipasang

garis skala sehingga dapat diukur. Satuan

yang ditetapkan untuk pengukuran suhu

udara adalah derajad Celsius.
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Termometer Bola Basah

Termometer ini memiliki prinsip kerja

yang sama dengan termometer bola

kering, namun bolanya dilapisi kain muslin

yang dijaga agar selalu basah.

Termometer bola basah mengukur suhu

yang dibutuhkan untuk menguapkan air di

kain tersebut, dimana fungsi air tersebut

adalah untuk menunjukkan kelembaban,

sehingga kelembaban udara dan suhu titik

embunnya dapat dihutung.

Termometer Maksimum

Termometer maksimum berfungsi

untuk mengukur suhu tertinggi yang terjadi

dalam satu hari dan dibaca setiap jam

12.00 UTC (19.00 WIB). Termometer ini

menggunkan air raksa sama seperti

termometer bola kering. Namun

termometer ini memiliki celah yang disebut

Contriction. Saat suhu udara naik, air

raksa akan mengembang dan melewati

celah ini. Namun saat suhu udara turun,

air raksa tidak akan menyusut karena

tersumbat oleh celah Contriction. Jadi

setelah melakukan pengukuran suhu

maksimum, termometer harus dinormalkan

dengan cara mengibaskannya ke arah

Contriction agar air raksa kembali ke suhu

sebenarnya.

Termometer Minimum

Termometer minimum berfungsi untuk

mengukur suhu terendah yang terjadi

dalam satu hari dan dibaca setiap jam

00.00 UTC (07.00 WIB). Termometer

minimum tidak menggunakan air raksa,

namun menggunaan alkohol. Prinsip

kerjanya adalah menggunakan indeks.

Saat suhu turun, indeks akan terdorong

menuju nilai suhu tertentu, sedangkan

saat naik, alkohol akan mengembang

sedangkan indeks akan tetap. Termometer

dinormalkan dengan menggeser indek ke

suhu sebenanrya.

Bagaimana cara membaca
termometer?

Pertama-tama, berdiri di depan

termometer pada jarak baca dimana posisi

mata harus segaris dengan meniscus

untuk menghindari kesalahan baca.

Termometer harus dibaca cepat dan teliti

sampai persepuluhan derajat terdekat.

Termometer tidak boleh disentuh
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dikarenakan panas badan dapat

mempengaruhi hasil pembacaan.

Apa sih pentingnya suhu yang
diperoleh dari termometer?

Unsur cuaca yang diperoleh dari

termometer seperti suhu udara dan suhu

titik embun diperlukan untuk kepentingan

take off dan landing pesawat. Terdapat 4

jenis informasi cuaca penerbangan yang

diberikan, yaitu METAR, SPECI, Met

Report dan Special Report. Contohnya

adalah sebagai berikut.

selalu dikalibrasi secara berkala oleh

teknisi agar peralatan berfungsi dengan

baik sehingga data yang dihasilkan tepat

dan akurat.

Seberapa akurat data suhu yang
diperoleh dari termometer?

Salah satu tugas pokok dan fungsi

BMKG adalah memberikan pelayanan

data dan informasi yang valid di bidang

Meteorologi, Klimatologi, Kualitas Udara

dan Geofisika (MKKuG). Oleh karena itu

BMKG memiliki alat pengamatan yang

harus laik operasional. Untuk menjamin

peralatan laik operasi, termometer yang

merupakan salah satu alat peralatan

pengamatan

Gambar 2. Petugas pengamat cuaca sedang 

melakukan pengamatan suhu

Keterangan Gambar:

A = Termometer Bola Kering

B = Termometer Bola Basah

C = Termometer Maksimum

D = Termometer Minimum

A
b

d

c
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Entitas PNS selalu menarik untuk

menjadi bahan bahasan. Jumlahnya yang

besar, strukturnya yang besar, anggaran

belanja pegawai yang besar, kinerjanya

yang selalu menjadi sorotan merupakan

isu rutin bagi kalangan PNS yang biasanya

muncul karena adanya sebuah momen,

entah itu momen politik ataupun momen

yang berkaitan dengan kondisi ekonomi

(kenaikan BBM ataupun kenaikan gaji dan

THR). Momen teranyar dari isu ASN saat

ini dan menjadi viral adalah terkait isi

pidato Presiden Joko Widodo pada

pelantikan periode keduanya yang

menyerukan tentang penyederhanaan

eselonisasi di beberapa tingkatan.

Presiden menilai keberadaan Eselon

I-IV yang ada di kementerian dan lembaga

terlalu banyak, perlu penyederhanaan

struktur eselonisasi. Menurutnya

eselonisasi hanya membutuhkan dua level

saja, sisanya diganti dengan jabatan

fungsional yang berbasis keahlian dan

kompetensi. Hingga saat ini masih

menyisakan kebingungan dari kata

penyederhanaan, apakah sederhana itu

artinya dihapus, ataukah penyederhanaan

itu hanya sebuah pengurangan saja dari

jumlah yang ada saat ini.
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Proses inpassing merupakan upaya

penataan jabatan untuk dapat

memperkuat fungsi pejabat fungsional

dalam bidang tugas sesuai dengan profesi,

sekaligus memberikan kesempatan

peningkatan kesejahteraan. Penataan

jabatan fungsional tertentu melalui

inpassing sebagai salah satu cara untuk

mengatur pemberian jabatan dan

nomenklatur yang disesuaikan dengan

kaidah pengaturan jabatan sesuai dengan

Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Dengan inpassing diharapkan penugasan

jabatan fungsional dilakukan sesuai

dengan peraturan perundangan yang

berlaku dan meminimalisir jabatan

fungsional dengan Surat Perintah tugas

(SPT).

Inpassing dilakukan dengan

memperhatikan kotak jabatan dalam

evaluasi jabatan BMKG dan perhitungan

kebutuhan formasi per level jabatan

berdasarkan analisis bebas kerja yang

telah disetujui oleh instansi pembina,

Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan

MenPAN-RB melaui sistem informasi

terpadu.

Sesuai dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 26 Tahun 2016 tentang

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam

Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian

(Inpassing), bahwa secara umum program

inpassing ditujukan bagi :

a. PNS yang telah dan masih

menjalankan tugas di bidang jabatan

fungsional yang akan diduduki

berdasarkan keputusan Pejabat

Berwenang

b. PNS yang masih menjalankan tugas

jabatan sesuai dengan formasi jabatan

fungsional dan telah mendapatkan

kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

c. Pejabat Pimpinan tinggi, administrator

dan pengawas yang memiliki

kesesuaian antara jabatan terakhir

yang didudki dengan jabatan

fungsional yang akan didudukinya.

d. PNS yang dibebaskan sementara dari

jabatannya, karena dalam jangka

waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat

dalam jabatan /pangkat terakhir tidak

dapat memenuhi angka kredit untuk

kenaikan jabatan/pangkat setingkat

lebih tinggi.

| Edisi Maret 202034



Persyaratan lain yang harus dipenuhi

oleh PNS yang akan mengikuti program

inpassing adalah :

a. memiliki pengalaman dalam

pelaksanaan tugas dibidang Jabatan

Fungsional yang akan diduduki paling

kurang 2 (dua) tahun;

b. mengikuti dan lulus uji kompetensi di

bidang Jabatan Fungsional yang akan

diduduki;

c. nilai prestasi kerja paling kurang

bernilai baik dalam 1 (satu) tahun

terakhir;

d. usia paling tinggi :

1. 3 (tiga) tahun sebelum batas usia

pensiun dalam jabatan terakhir bagi

pejabat pelaksana.

2. 2 (dua) tahun sebelum batas usia

pensiun dalam jabatan terakhir bagi

administrator dan pengawas.

3. 1 (satu) tahun sebelum batas usia

pensiun dalam jabatan terakhir bagi

administrator yang akan menduduki

Jabatan Fungsional ahli madya.

4. 1 (satu) tahun sebelum batas usia

pensiun dalam jabatan terakhir bagi

pejabat pimpinan

e. Syarat lain yang ditentukan oleh

Instansi Pembina.

Saat ini bagi PNS terbuka luas

peluang untuk memilih jabatan fungsional

sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

Jabatan fungsional di BMKG tidak hanya

Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi

dan Geofisika (PMG), masih ada jabatan

fungsional lainnya seperti Analis

Kepegawaian, Arsiparis, Auditor, Peneliti,

Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa,

Perencana, Widyaiswara, Pranata dan

Analis Pengelolaan Keuangan, Penata

Pelaksana BMN.

Tata cara Penyesuaian/Inpassing,

pelaksanaan uji kompetensi dan

penetapan kebutuhan dalam rangka

Penyesuaian/Inpassing diatur lebih lanjut

oleh Pimpinan Instansi Pembina Jabatan

Fungsional.
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SELAMAT HARI METEOROLOGI 

DUNIA KE-70, JAYALAH BMKG

Oleh : Octo Pasaribu

Hari Meteorologi Dunia (HMD)

diperingati setiap tahun tepatnya pada

tanggal 23 Maret. Dipilihnya tanggal ini

merujuk pada berdirinya World

Meteorological Organization (WMO),

Badan khusus yang menangani bidang

meteorologi dibawah PBB (Perserikatan

Bangsa-Bangsa) yang beranggotakan 186

negara dan 6 anggota teritori. WMO

berperan penting dalam menjaga

keselamatan dan keamanan masyarakat,

kesejahteraan ekonomi, dan perlindungan

lingkungan hidup.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan

Geofisika (BMKG) akan turut

memperingati HMD ke-70. Peringatan

ditandai dengan menggelar berbagai

kegiatan di antaranya upacara, seminar

internasional, workshop, talkshow, dan

kegiatan lainnya. Peringatan Hari

Meteorologi Dunia tahun ini, secara

internasional mengangkat tema “Climate

and Water”, yang kemudian diterjemahkan

secara nasional menjadi "Iklim dan Air".

Tema tersebut sejalan dengan isu dampak

perubahan iklim yang semakin

meningkatkan frekuensi terjadinya

bencana, serta peran dan fungsi air bagi

kehidupan makhluk hidup baik manfaat

maupun bencana yang dapat

ditimbulkannya, terutama bencana

Hidrometeorologi. Perubahan iklim ekstrim

merupakan masalah yang dihadapi setiap

negara tanpa memandang batas territorial.

Setiap negara pasti merasakan efek

buruknya seperti banjir, longsor,

kekeringan,dan peningkatan permukaan

air laut dan wabah penyakit.

Sejarah Meteorologi

Meteorologi adalah ilmu yang

mempelajari atmosfer dan fenomenanya.

Istilah itu sendiri kembali ke filsuf Yunani

Aristoteles, sekitar 340 SM, menulis

sebuah buku tentang filsafat alam berjudul

Meteorologica.
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Pada masa itu, semua zat yang jatuh

dari langit, dan apa pun yang terlihat di

udara, disebut meteor, maka istilah

meteorologi, yang sebenarnya berasal dari

meteoros kata Yunani, yang berarti "tinggi

di udara."

Kelahiran meteorologi sebagai ilmu

alam asli tidak terjadi sampai penemuan

instrumen cuaca. Selama tahun 1500-an,

fisikawan Italia dan astronom Galileo

menemukan termometer air mentah. Pada

tahun 1643, Evangelista Torricelli, seorang

mahasiswa dari Galileo, menemukan

barometer merkuri untuk mengukur

tekanan udara. Beberapa tahun kemudian,

Prancis mathematician-filsuf Blaise Pascal

dan RenéDescartes- menggunakan

barometer, menunjukkan bahwa tekanan

atmosfer menurun seiring dengan

meningkatnya ketinggian. Pada tahun

1667, Robert Hooke, seorang ilmuwan

Inggris, menciptakan swingtype (plate)

anemometer untuk mengukur kecepatan

angin.

Pada 1719, fisikawan Jerman Gabriel

Daniel Fahrenheit, bekerja pada titik didih

dan beku air, dikembangkan skala suhu.

Meteorologi Inggris George Hadley, pada

1735, menjelaskan bagaimana rotasi bumi

mempengaruhi angin di daerah tropis.

Pada tahun 1742, astronom Swedia

Anders Celsius mengembangkan skala

suhu Celcius (Celcius). Dengan

menerbangkan layang-layang di badai

pada 1752, negarawan dan ilmuwan

Amerika Benjamin Franklin menunjukkan

sifat listrik dari petir. Pada tahun 1780,

Horace deSaussure, seorang ahli geologi

Swiss dan meteorologi, menemukan

hygrometer rambut untuk mengukur

kelembaban.

Dengan pengamatan dari instrumen

yang tersedia, upaya kemudian dilakukan

untuk menjelaskan fenomena cuaca

tertentu menggunakan eksperimen ilmiah

dan hukum-hukum fisika yang sedang

dikembangkan pada saat itu. Kimiawan

Perancis Jacques Charles, pada tahun

1787, menemukan hubungan antara

temperatur dan volume udara. informasi

cuaca cukup tersedia pada tahun 1821

bahwa peta cuaca kasar digambar. Pada

tahun 1835, fisikawan Perancis Gaspard

Coriolis secara matematis menunjukkan

rotasi bumi memiliki efek terhadap gerak

atmosfer.
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Karena perkembangan instrumentasi

semakin baik, ilmu meteorologi

berkembang. Sekitar tahun 1840-an, ide-

ide tentang angin dan badai sebagian

sudah mulai dipahami. Meteorologi

mendapat dorongan raksasa pada tahun

1843 dengan penemuan telegraf.

pengamatan cuaca dan informasi

sekarang bisa cepat disebarkan dan, pada

tahun 1869, isobar (garis/titik dengan

tekanan yang sama) yang ditempatkan

pada peta cuaca. Sekitar tahun 1920,

konsep massa udara dan front cuaca

dirumuskan di Norwegia. Sekitar tahun

1940-an, pengamatan di atas balon udara

terhadap suhu, kelembaban, dan tekanan

memberikan tampilan tiga dimensi dari

atmosfer, dan terbang tinggi pesawat

militer menemukan keberadaan jet stream.

Meteorologi mengambil langkah maju

pada tahun 1950-an, ketika komputer

berkecepatan tinggi yang dikembangkan

untuk memecahkan persamaan

matematika yang menggambarkan

perilaku atmosfer. Pada saat yang sama,

sekelompok ilmuwan di Princeton, New

Jersey, mengembangkan cara numerik

untuk memprediksi cuaca. Saat ini,

komputer plot pengamatan, menarik garis

pada peta, dan meramalkan keadaan

atmosfer pada beberapa waktu yang

diinginkan di masa depan. Setelah Perang

Dunia II, radar militer Surplus menjadi

tersedia, dan banyak yang diubah menjadi

alat ukur curah hujan. Pada pertengahan

1990-an, radar konvensional ini digantikan

oleh radar Doppler yang lebih canggih,

yang memiliki kemampuan untuk

mengintip ke badai guntur parah dan

mengungkap angin mereka.

Pada tahun 1960, satelit cuaca

pertama, Tiros 1, diluncurkan,

mengantarkan meteorologi space-age.

Satelit berikutnya yang menyediakan

berbagai macam informasi yang berguna,

mulai dari gambar selang waktu hari dan

malam dari awan dan badai sampai

gambar yang menggambarkan perputaran

pita uap air yang mengalir di seluruh

dunia. Sepanjang tahun 1990-an, satelit

yang lebih canggih dikembangkan untuk

menyediakan komputer dengan jaringan

yang jauh lebih besar dari data sehingga

prakiraan cuaca lebih akurat -mungkin

sampai seminggu atau lebih- akan tersedia

di masa depan. (Ahrens, Essentials

Meteorology)
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Faktor-faktor Penyebab Perubahan

Iklim, sebagai berikut : Aktivitas manusia,

Peningkatan Gas Rumah Kaca,

Pemanasan Global, dan Kerusakan

Fungsi Hutan Dampak perubahan iklim

yang ditimbulkan, yaitu:

a. Cairnya lapisan es di kutub utara dan

di punck gunung tinggi

b. Peningkatan jumlah penyakit akibat

nyamuk dan serangga

c. Peningkatan tinggi muka laut

d. Peningkatan kejadian cuaca ekstrim

e. Peningkatan dan penurunan jumlah

curah hujan

Kita dapat melakukan hal-hal yang

sederhana dalam mencegah perubahan

iklim dengan mengajak teman-teman dan

kerabat kita untuk lebih peduli pada

lingkungan.

Perlu Kita Tahu

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
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