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KA丁Å p各軸GAN丁AR

Puji dan syuku｢ kami panjatkan kehadi｢a亡A=ah SW丁丁uhan Yang Maha

Esa, ka｢ena atas ｢ahmat dan ka｢unia-Nya, telahbe｢has= disus… dokumen

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 Stasiun Meteorologi Mali.

Dalam ｢angka面piemen亡asi duk…gan Stasiun Meteo｢oiogi Maii

亡e｢hadap pembangunan BMKG, dengan membe｢ikan kont｢ibusi be｢upa

duk…gan pembangunan yang menga⊂u be｢dasa｢kan a｢ahan u両t pembina

dalam ha=ni yaitu Pusat Mete｢ologi Pene｢bangan,

Wujud impiemen亡asi kegiatan yang akan dilakukan te直uang daiam

dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dengan mengacu pada Rencana

St｢a亡egis Pusat Mete｢oiogi Pene｢bangan.

Kami ucapkan te｢imakasih, kepada与eiu｢uh pihak yang te｢iibat daiam

penyusunan Rencana Kine匝丁ahunan (RK丁) tahun 2022 semoga dengan

te｢susunnya dokumen ini dapat digunakan sebagai pedoman pe｢encanaan

kegiatan se舶a⊂uan daiam penyusunan Pe匝n担n Kine匝丁ahun 2022

daiam penyu与unan angga｢an d=ingkungan Stasiun Meteo｢olog川a臣

Alo｢, 29 Ma｢et之021

Kepala Stas山n Meteo｢ologi

Mali

ERWIN ANDREW KARIPUI

Nip. 197409041998031001



田A回i

p曇り回AHUしUAN

1,1　しata｢さelakaれg

Kebutuhan masya｢akat akan info｢masi meteo｢oiogi, kiimatoiog同an

geofisika, menuntut peran Unit Pelaksana Teknis BMKG untuk dapat

membe｢ikan layanan be｢upa info｢masi MKG yang c印a亡, tepat, aku｢at dan

Iuds jangkauannya se直a mudah djpaham主

Dal尋m memenuhi kebutuhan masya｢akat pe｢an stasiun ha｢us mampu

menciptakan suatu pe｢encanaan yang te｢encana dan sistematis make da｢i

itu disusunlah dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2022 Stasiun

Meteo｢oiogi M訓y訓g me｢upakan ｢en⊂ana kin可a yang akan d畦kukan di

tah… 2022 yang memuat ｢en⊂ana pembanguna= daiam bidang

pengamatan, pengoiahan, diseminasi dan tata keioia administ｢as上

Rencana kine｢ja tahunan adalah dokumen ｢encana yang di jadikan

dasa｢ acuan untuk pe両njian kine両dan kegiatan tahunan …tuk memenuhi

kebutuhan masya｢aka亡akan info｢masi data dan pelayanan info｢masi MKG

yang handai dan te｢pe｢caya se舶mem冊i ketepatan w=ayahlloka与圧epat

waktu. mudah dipahami dengan di書opang oleh sistem pe｢encanaan yang

baik

1.2　丁ujuされ

Penyusunan RKT Tahun 2022 dimaksudkan sebagai acuan kinerja yang

akan di capai. pada tah… be｢sangkutan daiam ｢angka pe｢wujudan

peiak与anaan kine巾pembangunan Stasiun Meteo｢oiogi Mail

Sedangkan tujuan penyusunan RK｢ adalah:

a･与ebagaj dasa｢ dalam penyusunan dokumen kegiatan dan angga｢an di

与tasiun Meteo｢oiogi Ma= tahun 2022

b･ Sebagai acuan daiam pe直れjian Kine喧tahun 2022

c･ Sebagai ala亡untuk men胸kebe｢h∂s=帥Ikegagaian penc叩aian tujuan

dan sas∂｢an o｢ganisasi dan juga untuk meningkatkan akun書ab冊as,

t｢anspa｢ansj dan kine巾a apa｢atu｢,

1,3　　Dasす｢ Hukum

Dasa｢ hukum penyusunan Rencana Kine匝丁ahunan (RK丁) tahun 2022

adalah:

a･ Undang-undang No同o｢ 2ら丁ahun 204 tentang Sis亡em Pe｢encanaan

Pembangunan Nasionai;

b. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Nomor 5

丁ahun 2020 tentang 0｢ganisasi dan丁ata Ke巾Badan Meteo｢oiogi,

K=matologi, dan Geo能ika;





回A寄il

丁UGAS POKOK DAN書UNGsi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya be｢dasa｢kan Pe｢atu｢an Badan

Meteo｢olog主Ki血atoiogi dan Geo掴ka Nomo｢ 8丁ahun 2019 bahwa Stasiun

Meteo｢oiogi mempunyai tugas melaksanakan pengama亡an. pengoiahan

data. pelayanah info｢masj dan jasa se舶pemeiiha｢aan aiat〃

与tasiun Meteo｢ologi menyeiengga｢akan fungsi sebagai be｢ikut :

a. pengamatan meteo｢oiogi

b. pengeiolaan data meteo｢oiogi

c. pelayanan informasi dan ja与a meteo｢oiogi

d. peme=ha｢aan aiat meteo｢oiogi

e. koo｢dinasilke両sama

f. pelaksanaan administ｢asi dan ke｢umahtanggaan sta与iu∩

2.1　Visi dan Nisi

Dalさm ｢己ngka mendukung dan mengemban tugas pokok dan fungsi aga｢

iebih efektif dan e掴en, make dipe｢iukan apa｢atu｢ yang p｢ofesional dan

be｢tanggungjawab …tuk dapat membe｢ikan pelayanan info｢masi cua⊂a

yang cepat, tepat dan akurat. 0leh karena itu Tujuan 5tasiun Meteorologi

M訓mendukung Visi dan Misi BMKG, yaitu :

a. Visi
'･BMKG yang be｢kelas dunia dengan sem己ngat soci○○ehtrep｢eheu｢

untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Be｢dauiat, Mandi｢主dan

be｢kep｢ibadian be｢iandaskan Gotong-Royong''

b.　Misi:

BMKG melaksanakan misi P｢esiden dan Wakii P｢e与iden nomo｢ 1

(Peningkatan Kuaiitas Mahusia indonesia). Nomo｢ 4 (Mencapaiしingkungan

Hidup yang日e｢kelanjutan〉, dan Nomo｢ 7 (Pe｢iindungan bagi Segenap

Bangsa dan Membe｢ikan Raga Amah pada Selu｢uh Wa｢ga), dengan u｢aian

sebagai be｢ikut :

1. Menjadikan lnfo｢masi BMKG sebagai田jukan masya｢akat inte｢nasional

dan mewujudkan Regiona…odeiling Centre

2, Mendo｢ong SDM BMKG be｢pe｢an aktif dalam o｢ga面sasi MKG

Inte｢nasionai

3. Mewujudkan sebagian unit layanan jasa dan info｢masi BMKG menjadi

…it 8adan ｣ayan合n U爪um (B｣U)



2.1.1 Visi Stさsiuh鵬eteo｢oiogi Mすii

a. Visi Stasiun Meteo｢oiogi M訓sebagai berikut :

丁e…ujudnya peiayanan ｣asa dan lnfo｢masi Meteo｢ologi Pene｢bangan

yang c印at, tepat, aku｢at, be｢jangkauan luas dan dapat dipahami di

Banda｢a Ma= Aio｢ N丁｢

b. Nisi Stasiun Meteo｢ologi Ma= sebagai be｢ikut :

1. Mengamati dan memahami fenomena meteo｢ologi

之, Menyediakan data dan peiayanan　而o｢masi meteo｢ologi

pene｢bangan yang handai dan te｢pe｢caya

3. Mengk○○｢d活asikan dan memfas冊asi kegiatan djbidang

meteo｢oiogi baik亡ingkat nasional maupun intemasional

4. Be｢pa巾sipasi aktif daiam kegiatan nasionai dan i∩te｢nasionai di

bidang mete｢o｢oiogi pene｢bangan

2,2　丁ujuah

Rumusan tujuan Stasiun Stasi… Me亡eo｢oiogi Ma= sela｢as dengan亡ujuan

BMKG dalam ｢angka meningkatkan iayanan info｢masi MKG yang ⊂epat.

tepat dan aku｢at di Kabupaten Kupang P｢ovin与川usa丁engga｢a丁imu｢. Untuk

me｢eaiisasikan visi dan misi BMKG maka di｢umuskan tujuan BMKG lima

tahun ke depan adaiah sebagai be｢ikut :

a. Menjamin　丁e｢seiengga｢anya peiayanan info｢masi dan jas∂

meteo｢olog主k=matologi, ku訓章合s uda｢a, dan geo能ika yang ⊂epat,

tepat, aku｢at, iuas cakupan, dan mudah dipahami untuk keseiamatan.

kesejahte｢aan, ketahanan, dan kebe｢Ianjutan yang menjadi ｢u｣ukan

masya｢akat intema与ionai;

b,丁e｢wujudnya keungguian ekonomi dan masya｢akat te｢hadap fakto｢

MKG;

⊂.丁e｢wujudnya iembaga dengan tata keiola yang t｢anspa｢an, be｢sih,

akuntabel. dan be｢kuaiitas, se直a mampu爪ewujudkan iayanan

p｢em山m menuju penguatan kemandi｢i帥keuangan BMKG.

2,3　Sasa｢ah Kegiatan

Selu｢uh ak朋tas kegiatan p｢og｢am dan kegiatan Stasiun Meteo｢oiogi Maii

akan mendukung kine｢ja Pusat Mete｢oiogi Pene｢bangan make mat｢ik

sasa｢an kegiatan Stasiun Meteo｢ologi M訓sebagai be｢ikut :
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1 磐V譁誚ｶ�Fｶ���Aku｢asiinfo｢masi 涛��� ��% 

｣ayananlnfo｢masi ��Z&匁v�e6�腱匁��

Meteo｢ologi 磐WFV�&����

Pene｢bangandi dae｢ah ��V觧&&�誚�襷�&�襷�&��

IndeksKepuasan Masya｢aka亡丁e｢hadap �2綯�� ��Skaia 

｣ayananinfo｢masi 劔��Liken 

Meteorologi Penerbangan 劔��(Skaia4〉 



さA甘I○l

鼠各軸CANA K各GーA丁AN丁A確UNま0ま2

Un亡uk mencapai target sasa｢an kegiatan. make diduk…g dengan

iangkah ope｢asionai yang kemudian akan di亡uahgkan dalam peren⊂anaan

pengangga｢an (RKA-SK), Setiap ｢e∩cana kegiatan yang akan d栂kukan di

tahun 2022 ha｢us te｢kait dengan suatu sasa｢an dan kebijakan yang亡eiah

ditetapkan daiam ｢encana st｢ategis Pusat Mete｢ologi Pene｢bangan iebagai

pembina teknis ope｢asional penyeiengga｢aan iayanan info｢masi dan

pe｢ingat己n d面cuaca pene｢bangan. Untuk mendukung hai章e｢sebut kami

sampaikan ｢encana kegiatan I iangkah ope｢asionai丁ahun 2022 di Stasiun

Meteo｢ologi Ma= yaitu :

1○　○pe帽siohaI MKG丁ahun 2022

a)Pengamatan dan Pengumpuian Data MKG

No 標(+x,ｶ��Volume 僵eterすれgすれ 

1 微�Z&�6柳��ﾆF���VﾖVﾆ昧�&��蕚ｴr�12Bul ���� 

2 ��V誚�F���6�&���F���&�6�&���ﾔｴr� � 

Kompu亡e｢NoteBook ��V��t ��

Penaka｢HujanBiasal丁e｢pasang ��V��t ��

Sangka｢Me亡eo｢oiogi ��V��t ��

UPS3KVA ��V��t ��

Kenda｢aanRoda2 ��V��t ��

MesinPotongRum[utGendong ��V��t ��

b)Pengoiahan dan Peiayanan Di5eminas=nfomasi MKG,

2.　Operすsional pe｢kahto輪n

しayanan pe｢kanto｢ah (Gaj主Pemeiiha｢aan pe｢kanto｢an)

軸o 漂+&ﾆ���ｸ�(ﾟﾉ�右��蒜�)e�R�Ke章e慣れga競 

1 牌�6芳��)ｧV讎�誚����� 

｣umlahPNS �90｢ang ��

umlahPPNPN �70｢ang ��

2 ��V逍VﾆV誚v�&��蔔�Z&�6柳��ﾆF����� 
Pemeiiha｢aanPe｢kanto｢an 

Penyeleh的a｢aa ���無ﾖ譁ｶﾃ�&�6v�&�F���170｢ang ��

Peng∂daanPaka ��腱匁�2�170｢ang ��

Pemeijha｢aanGed…9danHalamanKanto｢ �1,910M2 ��

Peme=ha｢aaanPe｢aiatanPe｢kanto｢an �38Unit ��



｣angganan Daya dan ｣asa
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p各軸U丁Up

Rencana Kine｢ja丁ahun (RK丁)丁ahun 2022 me｢upakan saiah satu

dokumen yang dipe｢与ya｢atkan daiam Sistem Akuntabiiitas Kine匝Instansi

Peme｢intah (SAKIP). Dokumen ini me｢upakan salah satu komponen da｢i

siklus akuntab冊as kin帥a yang dimuiai da｢i pe｢encanaan st｢ategis dan

diakhi｢i dengan adanyaしapo｢an Akuntab冊as Kine両Instansi Peme｢intah

(しAKIP),

Kunci kebe｢hasilan pe｢enca問an kine｢ja tah…an te｢Ietak pada

kemampuah menciptakan sine｢gisme dehgan memanfaatkan sumbe｢ daya

yang ada se舶｢espon te｢hadap a｢ah kebjjakan pembangunan meialui

pemantapan sis亡em dan me亡ode pe｢encanaah yang baik dan te｢a｢ah,

peningkatan kuaiitas SDM se厄peningkatan koo｢dinasi anta｢ unit. Dengan

dem蘭an hai-hal yang te｢kait dengan aspek potensi, tantangan, dan

hambatan dapa書diselesaikan dengan baik

Diharapkan dokumen ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk

pe巾anjian kin帥a dan kegiatan tahunan与ta与juh Meteo｢oiogi Mali untuk

meme…h圧ebutuhan masya｢akat akan info｢masi data dan peiayanan

info｢masi MKG yang handai dan te｢pe｢caya se｢ta mem冊ki ketepatan

w=ayahllokasi, tepa書wak亡u, mudah difahami dehgan djtopang oleh sistem

pe｢encanaan yang balk.


