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PENAKAR HUJAN TIPE OBSERVATORIUMPENAKAR HUJAN TIPE OBSERVATORIUM
(OMBROMETER)(OMBROMETER)

CARA PENGUKURANCARA PENGUKURANCARA PENGUKURANCARA PENGUKURAN

Hari hujan adalah apabila dalam waktu 24 jam terkumpul 
curah hujan di dalam tabung kolektor > 0,5 mm.

Pengamatan dilakukan setiap hari pada pukul 07.00 waktu setempat. 
Air yang terkumpul pada tabung kolektor kemudian diukur dengan 
gelas ukur. Curah hujan yang terkumpul pada hari itu merupakan 
nilai curah hujan hari sebelumnya.

Nilai curah hujan dicatat setiap hari, kemudian dijumlahkan setiap bulan 
menjadi curah hujan bulanan dan dijumlahkan setiap tahun menjadi 
curah hujan tahunan. Data dicatat dengan satuan mm. Jika tidak 
melakukan pencatatan ditulis (-). Jika tidak ada hujan ditulis (0). Jika 
ada curah hujan rendah (0 - 0,5 mm) ditulis (+).

Nilai curah hujan adalah jumlah air yang terukur pada gelas ukur       
(satuan mm). Jika menggunakan gelas ukur volume (satuan mL),           
cara konversinya adalah sebagai berikut :

Curah hujan = air tertampung (mL) / 100 cm    
  

Contoh perhitungan :
Misalkan air yang tertampung pada tabung kolektor 250 mL. 
Maka curah hujan adalah = 250 mL/100 cm² = 2,5 cm = 25 mm.  

²

*DILENGKAPI GELAS UKUR DAN SHEET PENGAMATAN*DILENGKAPI GELAS UKUR DAN SHEET PENGAMATAN

INSTALASIINSTALASI

CARA PENGUKURANCARA PENGUKURAN

SPESIFIKASISPESIFIKASI

Harga Terbaru Tahun 2014
- Tabung penakar hujan  @  Rp 1.200.000,-
- Gelas ukur hujan          @ Rp    600.000,-
- 1 Set Ombrometer        @ Rp 1.800.000,-
Harga belum termasuk ongkos kirim dan PPN 10%.
 
CP Darma Yanti (081370445324)



Terbuat dari stainless steel sehingga        
lebih kuat (robust) dan tahan lama.

Telah terkalibrasi.

Ukuran mulut/corong berdiameter 11,3 
cm dengan luas 100 cm².

Tabung kolektor berkapasitas 
3,75 liter atau setara dengan curah 
375 mm.

Terbuat dari gelas pyrex.

Telah terkalibrasi.

Kapasitas tampung 250 mL atau setara 
dengan ketinggian curah hujan 25 mm.

Dapat secara langsung dan mudah 
mengukur curah hujan dalam satuan mm. 

INSTALASIINSTALASISPESIFIKASISPESIFIKASI

Ombrometer ditempatkan di daerah lapang dan datar. Jika ada 
penghalang (bangunan, pohon, dll) di sekeliling horizonnya, usahakan 
tidak berjarak > 45° dari ombrometer. Contoh sederhananya apabila ada 
pohon setinggi 3 m di sekitar ombrometer, maka ombrometer harus 
dipasang di tempat lapang yang jarak minimalnya 2 m dari pohon 
tersebut (lihat ilustrasi di bawah)    

Tinggi mulut ombrometer dari permukaan tanah 
adalah 1,2 m. Dipasang horizontal/datar 
menggunakan timbang air/waterpass.   

Ombrometer diberi landasan kayu atau beton 
yang kuat dan tahan lama.     

Wilayah cakupan satu ombrometer pada 
perkebunan (contohnya perkebunan kelapa 
sawit) adalah 600 - 1.000 ha. Idealnya 
dalam satu afdeling terdapat satu buah 
ombrometer.      
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SHEET PENGAMATAN DATA CURAH HUJAN

Kebun/Afdeling : ...
Perusahaan : ...

Ketinggian : ...  mdpl 
Letak  : ...  LU, ...LS; ...BT

TAHUN ...

Ket : Tidak melakukan pencatatan (-). Tidak ada hujan (0). Curah hujan rendah (0 - 0,5 mm) (+).

Petugas pemeriksa
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