
Analisis dan Prediksi Curah Hujan, April - Agustus 2019 

Berdasarkan peta sebaran prakiraan curah hujan pada bulan April 2019 di seluruh wilayah Indonesia 
menunjukkan curah hujan ringan sampai dengan lebat berkisar antara  201 sampai dengan 500 
mm/bulan, kecuali  Provinsi Papua perkiraan curah hujan sangat lebat dengan curah hujan di atas 500 
mm/bulan.  Untuk Pulau Sumatera yakni sebagian wilayah barat provinsi ( Aceh, Sumatera Utara, Jambi 
dan Bengkulu) kemudian  Pulau Jawa yakni Jawa Barat, Pulau Kalimantan  dan provinsi Sulawesi 
Tengah diperkirakan terjadi  hujan sedang, sedangakn untuk  pulau Bali dan Nusa diperkirakan hanya 
terjadi hujan sangat ringan sampai dengan ringan.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Berdasarkan peta sebaran prakiraan curah hujan pada bulan Mei 2019 di seluruh wilayah Indonesia 
menunjukkan curah hujan rendah - sedang berkisar antara  100-300 mm/bulan.  Untuk  sebagian provinsi 
di pulau Sumatera ( Aceh, Sumatera Utara dan Bengkulu), Provinsi di Pulau Kalimantan (Kalimantan 
Utara dan Kalimantan Timur),  Provinsi di Pulau Sulawesi (Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat), 
Provinsi di Pulau  Maluku (Maluku Utara), Papua, Merauke, mengalami curah hujan tinggi berkisar 300-
500 mm/bulan, sedangkan di sebagian Provinsi NTB dan NTT mengalami kekeringan.  



 

Berdasarkan peta sebaran prakiraan curah hujan pada bulan Juni 2019 di wilayah Indonesia 
menunjukkan terjadi curah hujan rendah berkisar 100-300 mm/bulan,  kecuali di sebagian provinsi di 
Pulau Sumatera ( Aceh , sumatera Utara, Riau dan Sumatera Selatan), sebagian provinsi di Pulau Jawa 
(Jawa Tengah dan Jawa Timur), Pulau NTB dan NTB, Sulawesi Selatan, dan Papua Barat mengalami 
kekeringan.   



 

Berdasarkan peta sebaran prakiraan curah hujan pada bulan Juli 2019 hampir seluruh wilayah Indonesia 
mengalami kekeringan, kecuali di sebagian wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, 
Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Merauke dan Papua.



 
 Berdasarkan peta sebaran prakiraan curah hujan pada bulan Agustus 2019 hampir seluruh wilayah 
Indonesia mengalami kekeringan, kecuali di sebagian wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan 
Utara, Merauke dan Papua. 

  



 
 
Berdasarkan peta sebaran prakiraan curah hujan pada bulan September 2019 di seluruh wilayah 
Indonesia menunjukkan adanya  curah hujan sangat rendah atau kekeringan berkisar antara 0-200 
mm/bulan. Kondisi kekeringan atau  curah hujan sangat rendah terjadi di sebagian Provinsi Lampung, 
hampir seluruh Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur , sebagian kecil di 
Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, mengalami curah hujan 
terendah yaitu sekitar 0-20 mm/ bln.  
Untuk sebagian provinsi di pulau Sumatera (Aceh, dan Sumatera Utara), Pulau Kalimantan (sebagian kecil 
Kalimantan Utara), Pulau Papua (Papua Barat dan Papua) masih mengalami hujan dengan curah hujan 
berkisar 300-500 mm/bulan. 



 
 
Berdasarkan peta sebaran prakiraan curah hujan pada bulan Oktober 2019 di seluruh wilayah Indonesia 
sudah menunjukkan adanya perubahan dari musim  kering ke musim hujan Hal ini terlihat dari beberpa 
provinsi di Pulau Sumatera khususnya Provinsi Aceh dan Sumatera Utara  menunjukkan adanya curah 
hujan tinggi berkisar antara 400-500 mm/bulan, demikian juga dengan Provinsi Papua. 
Untuk kondisi curah hujan di sebagian Provinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah sudah menunjukkan 
adanya perubahan dari hujan sangat atau kekeringan ke arah curah hujan yang lebih besar yaitu berkisar 
antara 21-100 mm/bln,  kecuali sebagian Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur,  
Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, masih mengalami kekeringan atau memiliki curah hujan sangat 
rendah  yaitu sekitar 0-20 mm/ bln.  
 


