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PROSPEK IKLIM DASARIAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
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Akumulasi Curah Hujan meningkat, Waspada Terjadinya Genangan Air
Analisis
Kondisi iklim di wilayah Kalimantan Barat, berdasarkan pengamatan dari UPT BMKG wilayah Kalimantan
Barat terpantau bahwa selama periode 10 hari terakhir ini (11-20 Juni 2018)
-

Arah angin dominan dari arah Timur hingga Barat Daya;
Kecepatan angin lebih tinggi 1 – 1.5 m/s dari rata-ratanya. Kecepatan angin terbesar 10.6 m/s (Stasiun
Meteorologi Maritim Pontianak);
Suhu udara menyimpang sebesar 0.8oC dari rata-ratanya. Suhu udara tertinggi sebesar 35.8°C
(Stasiun Meteorologi Pangsuma Kapuas Hulu)
Curah hujan berkurang 0 - 30 mm/dasarian dari rata-ratanya. Curah hujan di wilayah Kalimantan Barat
sebelah barat pada umumnya masuk dalam kisaran 51 – 150 mm/dasarian, sedangkan wilayah
Kalimantan Barat sebelah timur masuk dalam kisaran 0 – 50 mm/dasarian.

Akumulasi curah hujan pada 10 hari terakhir di wilayah Kalimantan Barat pada umumnya berkurang. Hal
ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Kondisi ENSO dinyatakan netral hingga akhir tahun, demikian halnya
dengan dipole mode. Sehingga faktor dinamika atmosfer lainnya lebih berpengaruh. Secara umum massa
udara selama 10 hari terakhir bergerak dari tenggara yang membawa massa udara kering sehingga
pembentukan awan hujan berkurang.

Prospek
Secara umum curah hujan di wilayah Kalimantan Barat pada 10 hari ke depan (21-30 Juni 2018)
diprakirakan berkisar antara 80 – 120 mm/dasarian, lebih tinggi dari normalnya. Hal ini disebabkan karena
adanya wilayah belokan angin di sekitar Kalimantan Barat yang menyebabkan peningkatan potensi
pertumbuhan awan, namun pada akhir dasarian curah hujan berpotensi menurun. Wilayah Kalimantan
Barat bagian barat diprakirakan curah hujannya lebih rendah dibanding bagian hulu. Suhu udara di wilayah
Kalimantan Barat pada 10 hari ke depan diprakirakan lebih rendah 0.1 – 0.8 0C dari biasanya berkisar
antara 24.5 – 28 0C.

Peringatan Dini
Waspada dampak peningkatan curah hujan berupa munculnya genangan air hingga banjir, terutama di
wilayah dekat dengan bantaran sungai.
Demikian prospek iklim dasarian provinsi Kalimantan Barat, sekiranya informasi ini dapat bermanfaat bagi
Mitra Iklim Kalbar seiring kian pentingnya informasi iklim bagi sektor kehidupan masyarakat.
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