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Tata cara penentuan lokasi dan pembangunan pos klimatologi

1

Ruang lingkup

Pedoman ini menetapkan tata cara penentuan lokasi dan pembangunan pos
klimatologi untuk mendapatkan lokasi pos klimatologi yang tepat serta pembangunan
pos klimatologi yang baik dan benar agar diperoleh hasil pengamatan yang akurat
bagi perencana dan pengguna data.

2

Acuan normatif
-

3

Istilah dan definisi

3.1
klimatologi
ilmu yang mempelajari tentang keadaan iklim
3.2
pembangunan pos klimatologi
membangun pos klimatologi dari mulai membuat pondasi atau dudukan alat sampai
dengan memasang alatnya
3.3
pos klimatologi lengkap
suatu bangunan di lokasi terbuka berukuran minimum 6 x 10 m yang didalamnya
ditempatkan alat-alat pemantau cuaca seperti : penakar hujan otomatik, penakar hujan
biasa, termometer maksimum, termometer minimum, termometer bola kering,
termometer bola basah, termohigrograf, panci penguapan, alat ukur lamanya
penyinaran matahari, alat ukur energ:i radiasi. Matahari, alat ukur kecepatan angin, dan
sangkar meteo, (seperti terlihat pada Lampiran A, Gambar A.2)
3.4
pos klimatologi tidak lengkap
suatu bangunan di lokasi terbuka berukuran minimum 2 m x 4 m yang didalamnya
ditempatkan alat-alat pemantau cuaca seperti : penakar hujan otomatis dan penakar
hujan biasa (seperti terlihat pada Lampiran A,Gambar A.13)
3.5
penakar hujan otomatik
alat ukur ketebalan curah hujan secara otomatis dalam satuan mm (seperti terlihat
pada Lampiran A,Gambar A.4)
3.6
penakar hujan biasa
alat ukur ketebalan curah hujan secara manual (seperti terlihat pada Lampiran A,
Gambar A.5);
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3.7
termometer maksimum
suatu alat ukur suhu udara yang terbuat dari gelas dengan bejana berbentuk bola dan
pada ujungnya berisi air raksa (seperti terlihat pada Lampiran A, Gambar A.6)
3.8
termometer minimum
suatu alat ukur suhu udara yang terbuat dari gelas berbentuk garpu pada ujungnya
berisi alkohol (seperti terlihat pada Lampiran A, Gambar A.6)
3.9
termometer bola kering
alat ukur suhu udara yang terbuat dari gelas dengan bejana berbentuk bola berisi air
raksa dan ujungnya dalam keadaan kering (seperti terlihat pada Lampiran A, Gambar
A.6)
3.10
termometer bola basah
alat ukur suhu udara yang terbuat dari gelas dengan bejana berbentuk bola berisi air
raksa dimana ujungnya dibalut kain kasa yang dicelupkan kedalam air (seperti terlihat
pada Lampiran A, Gambar A.6)
3.11
termohigrograf
suatu alat ukur suhu udara dan kelembaban udara secara otomatis (seperti terlihat
pada Lampiran A, Gambar A.7)
3.12
panci penguapan
alat ukur penguapan yang terbuat dari plat besi dan dilengkapi dengan tabung
penenang, titik tinggi pedoman serta takaran berskala (seperti terlihat pada Lampiran
A, Gambar A.8)
3.13
tabung penenang
tabung dari pipa besi dengan diameter 3" (inch) tinggi 20 cm yang didalamnya dipasang
besi runcing untuk tinggi titili pedoman, yang gunanya untuk menentukan posisi air di
dalam panci penguapan (seperti terlihat pada Lampiran A, Gambar A.9)
3.14
canting
tabung berskala dari pipa besi gunanya untuk menakar air penguapan dari panci
(seperti terlihat pada Lampiran A, Gambar A.10)
3.15
dudukan panci penguapan
rangkaian konstruksi kayu untuk alas atau dudukan panci penguapan (seperti terlihat
pada Lampiran A, Gambar A.11);
3.16
pencatat lamanya penyinaran matahari
alat ukur lamanya penyinaran matahari dalam satuan jam (seperti terlihat pada
Lampiran A, Gambar A.12)
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3.17
aktinograf
alat ukur energi radiasi matahari dalam satuan cal/cm 2/hari (seperti terlihat pada
Lampiran A, Gambar A.13)
3.18
anemometer
alat ukur kecepatan angin dalam satuan km/hari (seperti terlihat pada Lampiran A,
Gambar A.14)
3.19
sangkar meteo
bangunan berbentuk rumah yang terbuat dari kayu, berdinding jalusi dan dicat putih
yang berfungsi untuk menyimpan alat termohigrograf, termometer maksimum,
termometer minimum, termometer bola kering dan termometer bola basah (seperti
terlihat pada Lampiran A, Gambar A.15)

4

Ketentuan

4.1

Umum

4.1.1 Petugas dan penanggung jawab
Nama, tanda tangan petugas dan penangung jawab penentuan lokasi dan pemasangan
pos klimatologi harus ditulis serta diberi tanggal pada formulir kerja dengan jelas.
4.1.2 Data dan Informasi
Data dan informasi yang harus disiapkan adalah sebagai berikut :
a)

ketinggian pos;

b)

letak geografi.s pos;

c)

nama kampung, desa, kecamatan dan kabupaten;

d)

informasi jaringan pos yang ada;

e)

informasi daerah pengaliran sungai.

4.1.3 Lokasi
Lokasi pos harus memenuhi ihwal sebagai berikut :
a)

Dekat dari tempat pengamat untuk mempermudah pengamatan.

b)

Dipagar agar aman dari gangguan manusia atau hewan.

4.1.4 Peralatan dan perlengkapan
4.1.4.1 Peralatan
Peralatan yang digunakan harus memenuhi ketentuan, sebagai berikut :
a)

Jenis peralatan yang dipergunakan harus laik pakai dan memenuhi ketentuan
teknis yang berlaku sebagai berikut :
1)

altimeter;

2)

kompas;

3)

alat penyipat datar;

4)

alat ukur jarak (meteran).
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b)

5)

peralatan tukang kayu/tukang batu;

6)

peralatan pemantau iklim atau cuaca.

Semua alat ukur harus dikalibrasi tergantung pada ketentuan jenis alatnya dan atau
pada saat diperlukan.

4.1.4.2 Perlengkapan
Perlengkapan yang diperlukan harus meliputi :
a)

peta tofografi dengan skala minimal 1 : 250.000;

b)

peta jaringan pos klimatologi;

c)

formulir uraian ringkas;

d)

alat-alat tulis.

4.2

Teknis

4.2.1 Penentuan situasi pos
Dalam menentukan situasi pos harus memenuhi ihwal sebagai berikut:
a)

b)

c)

Pos klimatologi lengkap:
1)

Situasi pos harus terbuka sehingga dapat memantau iklim atau cuaca yang
tirade.

2)

Jarak minimal dari pos ke penghalang (bangunan atau pohon-pohonan) = 10 h,
h = tinggi penghalang (lihat Lampiran A, Gambar A.16).

3)

lokasi pos berukuran minimal 6 x 10 m.

Pos klimatologi tidak lengkap :
1)

Situasi pos harus terbuka dengan jarak minimal dari pos ke penghalang
(bangunan, pohon-pohon) = h tinggi penghalang (seperti terlihat pada
Lampiran A, Gambar A.17).

2)

Lokasi pos berukuran minimal 2 x 4 m.

Kerapatan jaringan pos :
Kerapatan jaringan pos klimatologi yang lengkap atau tidak lengkap :
1)

Daerah datar 1 pos untuk 600 km² - 900 km².

2)

Daerah pegunungan 1 pos untuk 250 km².

4.2.2 Pemasangan peralatan
Pemasangan peralatan klimatologi. harus memenuhi. ketentuan sebagai berikut :
a)

Lokasi bangunan ditimbun 0,10 m serta ditanami rumput atau lempengan rumput.

b)

Penakar hujan otomatik dipasang pada pondasi yang kuat, tegak lurus dan mempunyai ketinggian 1,20 m dari permukaan tanah ke permukaan corong (lihat
Lampiran A, Gambar A.18, No.l).

c)

Penakar hujan biasa dipasang pada tiana kayu diperkuat dengan pondasi, tegak
lurus dan mempunyai ketinggian 1,20 m dari permukaan tanah ke permukaan
corong (lihat Lampiran A, Gambar A.18, No.2).
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d)

Termometer maksi.mum, termometer minimum, termometer bola basah dan
termometer bola kering ditempatkan pada dudukan termometer yang disimpan di
dalam sangkar meteo (lihat Lampiran A, Gambar A.18, No.3).

e)

Terrnohigrograf disimpan di dalam sangkar meteo (lihat Lampiran A, Gambar A.18,
No.3).

f)

Sangkar meteo terbuat dari kayu dengan ukuran 0,80 x 0,60 x 0,60 m dan di cat
putih, dipasang pada ketinggian 1,20 m dari permukaan tanah (lihat Lampiran A,
Gambar A.18 No.3).

g)

Panci penguapan dipasang pada kerangka kayu yang uhurannya 1,25 x 1,25 m
ditempatkan di atas timbunan tanah setinggi 20 cm (lihat Lampiran A, Gambar
A.18, No.4).

h)

Pencatat lamanya penyinaran matahari dipasang pada pondasi yang kuat,
ketinggian alat sampai ke permukaan tanah 1,20 m dan bagian sudut lancip dari
alat tersebut harus menghrzdap ke Utara (lihat Lampiran A, Gambar A.18, No.5).

i)

Aktinograf dipasang pada pondasi yang kuat, ketinggian alat sampai ke permukaan
tanah 1,20 m (lihat Lampiran A, Gambar A.18, No.6).

j)

Anemometer dipasang pada pipa besi berdiameter 2" diperkuat dengan pondasi,
tegak lurus, dengan ketinggian 0,5 m, 2 m, dan 10 m dari permukaan tanah (lihat
Lampiran A, Gambar A.18, No.8).

5

Cara menentukan lokasi dan pembangunan

5.1

Penentuan lokasi pos klimatologi

Penentuan lokasi pos klimatologi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
a)

Siapkan peta jaringan pos klimatologi yang ada (contoh lihat Lampiran A, Gambar
19).

b)

Beri tanda rencana penempatan pos pada peta jaringan pos klimatologi.

c)

Lakukan konsultasi dengan instansi terkait.

d)

Ukur elevasi rencana pos.

e)

Tentukan letak geografis rencana pos dengan bantuan peta tofografi sebagai
contoh lihat Lampiran A, Gambar A.20.

f)

Catat nama kampung, desa, kecamatan, kabupaten serta propinsi dimana pos
klimatologi akan ditempatkan.

5.2

Pembangunan pos klimatologi

5.2.1 Pekerjaan persiapan
Pekerjaan persiapan meliputi :
a)

Siapkan semua peralatan klimatologi yang akan dipasang.

b)

Ukur tanah yang diperlukan untuk pos klimatologi.

c)

Ratakan tanah untuk lokasi pos klimatologi.

d)

Lakukan pemagaran sesuai dengan rencana gambar teknis.

e)

Buat pondasi untuk dudukan peralatan klimatologi dengan jarak dan ukuran sesuai
gambar rencana.

f)

Buat timbunan tanah untuk tempat dudukan panci penguapan;
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g)

Kerjakan pengecatan tiang pagar pengaman.

h)

Pasang ram kawat harmonika dan kawat duri.

3.2.2 Pekerjaan pemasangan alat klimatologi
Pekerjaan pemasangan alat klimatologi meliputi .
a)

Pasang sangkar meteo pada pondasi yang tersed.ia dengan posisi alat mendatar.

b)

Pasang alat; penakar hu,jan otomatik pada pondasi yang tersedia untuk
mendapatkan posisi tegak lurus, setel penyipat datar pada alat tersebut .

c)

Pasang alat penakar hujan biasa pada tiang kayu yang tersedia dengan po sisi
tegak lurus.

d)

Pasang termometer maksimum, termometer minimum, termometer bola basah
dan termometer bola kering pada dudukan termometer dan tempat.kan pada
sangkar meteo.

e)

Letakan alat termohigrograf di dalam sangkar meteo.

f)

Rangkaikan dudukan panci penguapan dan letakan di atas timbunan tanah.

g)

Letakan panci pengmapan di atas dudukan.

h)

Letakan alat pencatat lamanya penyinaran matahari pada pondasi yang tersedia,
bagian alat yang lancip harus menghadap ke Utara perkuat dengan angker dan
setel penyipat datar agar alat datar.

i)

Letakan alat ukur energi radiasi. matahari pada pondasi yang tersedia, kaca pada
pintu alat harus menghadap ke Utara, posisi alat harus datar;

j)

Letakan alat ukur kecepatan angin pada tiang besi yang tersedia.

k)

Tanami dengan rumput.

6

Laporan

Laporan penentuan lokasi dan pembangunan pos klimatologi disajikan dalam bentuk
laporan ter -tulis disertai lampiran-lampiran antara lain :
a)

letak pos klimatologi pada peta tofografi;

b)

letak pos klimatologi pada jaringan klimatologi;

c)

kartu survey lokasi;

d)

kartu pembangunan pos klimatologi;

e)

laporan setelah survey;

f)

laporan pembangunan.
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Lampiran A
(normatif)

Gambar-gambar

Gambar A.1

Contoh bagan alir penentuan lokasi dan pembangunan
pos klimatologi
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Gambar A.2 Contoh denah pos klimatologi

Gambar A.3 Contoh denah pos klimatologi tidak lengkap
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Gambar A.4

Gambar A.5

Contoh penakar hujan otomatik

Contoh penakar hujan biasa
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Gambar A.6

Contoh termometer maksimum, termometer minimum, termometer
bola basah, termometer bola kering
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Gambar A.7

Gambar A.8

Contoh termohigrograf

Contoh panci penguapan
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Gambar A.9

Contoh tabung penenang

Gambar A.10

Contoh canting
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Gambar A.11

Gambar A.12

Contoh dudukan panci penguapan

Contoh pencatat lamanya penyinaran matahari
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Gambar A.13

Gambar A.14

Contoh aktinograf

Contoh anemometer
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Gambar A.15

Gambar A.16

Gambar A.17

Contoh sangkar meteo

Contoh pos klimatologi lengkap

Contoh pos klimatologi tidak lengkap
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Gambar A.18

Contoh pemasangan peralatan klimatologi

16 dari 22

Pd M-19-1995-03

Gambar A.19

Contoh peta jaringan pos klimatologi
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Gambar A.20

Contoh peta topografi
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Lampiran B
(informatif)

Tabel contoh formulir isian

Tabel B.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Nama Pos
No. Kadaster
No. Pos
Lokasi Pos
Tinggi dari m.l
Tahun Pendirian
Dibangun oleh
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Propinsi
Tujuan Pendirian

Contoh uraian ringkas pos klimatologi
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Tangkat Pada daerah pengaliran sungai : Klampis
15
18
7º09’47”LS ; 113º11’58”BT
10 m
1984
PHBD (Puslitbang Air)
Tangkat
Torjun
Sampang
Jawa Timur
Untuk data pengembangan pengairan

Elemen Klimatologi yang dipasang
Hujan Otomatik
Hujan Biasa
Sun Shine Recorder
Aktinografh
Panci penguapan
Anemometer
Termometer Maksimum
Termometer Minimum
Termometer Bola Basah
Termometer Bola Kering
Termohigrografh

Diisi oleh
Tanggal
Nama Pengamat

:
:

E.Rukandi,BE
23 Agustus 1984
:

Type
Siphon
Kelas "A
-

Diperiksa oleh
Tanggal

1. Satimin
2.
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:

Drs.Rustam Effendi
25 Agustus 1984
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Tabel B.2
DPS
Kampung
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Propinsi

Contoh kartu survei rencana lokasi pos klimatologi
:
:
:
:
:
:

A. U M U M
1. T a n g g a l
2. P e t u g a s

Citarum
Derwati
Derwati
Margacinta
Bandung
Jawa Barat

: 2 September 1985
: 1. Rd. Koesrin
2. Tatang Adang
3. ............
4. ............

3. Peta yang digunakan

: peta tofografi Skala . 1 : 250.000
: 6 º 58′ 05″ LS / 107 º 40′ 50″ BT

4. Koodinat Lokasi

5. Ketinggian Dari Permukaan Air Laut : ±673 meter
B. DETAIL LOKASI
1. Jarak dari pos yang sudah ada : 25 Km
2. Bentuk bangunan

: 1. Pos Klimatologi Lengka.p
2. Pos Klimatologi Tidak Lengkap

3. Rencana Pengamat : N a m a
Alamat
No. KTP

: Abun Ujanudin
: Kp.Margasari,Desa Margasari Kecamatan
Margacinta,KodyaBandung
: 195208210332/1204054

C. URAIAN PERJALANAN MENUJU LOKASI
Dari Bandung menuju ke arah selatan (jurusan Ciwastra) ± 15 Km berhenti di
Desa Margasari.
Dari Desa Margasari jalan kaki ± 1 Km ke arah Timur (J1.Rancabolang)

Diisi oleh

: Rd. Koesrin

Diperiksa oleh

: Drs.Rustam.E

Tanggal

: 4 September 1985

Tanggal

: 5 September 1985
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Lampiran C
(informatif)

Daftar nama dan lembaga

1)

Pemrakarsa
Pusat Penelitian dan Pengambangan Sumber Daya Air, Badan Penelitian dan
Pengambangan, Departemen Pekerjaan Umum.

2)

Penyusun awal
NAMA

3)

LEMBAGA

Engkon Rukandi, ST.

Pusat Litbang SDA

Drs. Petrus Syariman

Pusat Litbang SDA

Drs. Kananto, M.Eng.

Pusat Litbang SDA

Penyusun baru
NAMA

LEMBAGA

Engkon Rukandi, ST.

Pusat Litbang SDA
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