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PROSPEK CUACA TIGA HARI KEDEPAN 

TANGGAL: 09 - 11 DESEMBER 2022 

A. Analisis Dinamika Atmosfer  

1. Indeks ENSO terupdate berada pada nilai -0.58 dan berada dalam kategori La Nina 

Lemah. Kondisi tersebut dapat berpengaruh terhadap aktivitas konveksi di wilayah 

Indonesia namun kurang memberikan dampak yang signifikan di wilayah Pulau Bintan 

dan sekitarnya. Diprakirakan kondisi ini akan terus berlangsung hingga Maret 2023 

kemudian berangsur menuju netral. 

2. Indeks Dipole Mode (DMI) terupdate bernilai -0.16 dalam kategori netral. Dalam kondisi 

tersebut tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan aktivitas 

konveksi di wilayah Indonesia bagian barat, termasuk wilayah pulau Bintan dan 

sekitarnya. Kondisi ini akan bertahan hingga Mei 2023. 

3. Analisis terupdate per-tanggal 07 Desember 2022 menunjukkan MJO berada dalam fase 

3, kondisi tersebut cukup berpengaruh terhadap penambahan jumlah curah hujan di 

wilayah Indonesia bagian barat, khususnya wilayah Pulau Bintan dan sekitarnya.  

4. Prakiraan Dasarian I Desember 2022, aliran massa udara di wilayah Indonesia diprediksi 

didominasi oleh angin baratan, kecuali di wilayah selatan ekuator. Terdapat potensi pola 

siklonik di perairan selatan Sumatera dan utara Kalimantan. Di wilayah Pulau Bintan dan 

sekitarnya juga diprediksi masih terdapat pusaran siklonik, pola belokan angin 

(shearline), dan pertemuan angin (konvergensi) yang dapat meningkatkan potensi 

pertumbuhan awan konvektif penghasil hujan di Pulau Bintan dan sekitarnya. 

5. Prakiraan kelembapan udara relatif (relative humidity) di wilayah Pulau Bintan dan 

sekitarnya dasarian II Desember 2022 untuk lapisan permukaan hingga lapisan 700 mb 

umumnya berkisar antara 80 – 90%. 

6. Kondisi labilitas atmosfer untuk 3 hari kedepan nilai Showalter Index yang berkisar -2 

s.d. 3 dan Lifted Index yang berkisar -6 s.d -1 menunjukkan kondisi atmosfer dalam 

keadaan labil ringan – moderat dan memungkinkan terbentuk awan penghasil petir (Cb). 

Kemudian, nilai K-Index sebesar 30 s.d. 38 menunjukkan kondisi atmosfer dengan 

konvektif sedang – kuat untuk mendukung pertumbuhan awan Cumulonimbus penghasil 

hujan dengan intensitas ringan – lebat yang dapat disertai petir.  
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7. Suhu muka laut (Sea Surface Temperature atau SST) per tanggal 07 Desember 2022 di 

sekitar Perairan Kepulauan Riau khususnya di Perairan Pulau Bintan umumnya masih 

dalam kondisi yang cukup hangat berkisar antara 29 – 30 oC dengan anomali SST di 

wilayah perairan Pulau Bintan yang bernilai positif antara -0.5 s.d. 1.0 oC. 

 

Berdasarkan analisis dinamika atmosfer pengaruh fenomena cuaca skala global (ENSO) 

dan DMI tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan aktivitas konveksi 

di wilayah Pulau Bintan dan sekitarnya. Kondisi MJO yang berada dalam fase 3 cukup 

berpengaruh terhadap penambahan jumlah curah hujan di wilayah Indonesia bagian barat. 

Analisis skala regional dengan nilai SST yang masih hangat cukup berpengaruh terhadap 

peningkatkan pasokan uap air ke atmosfer yang dapat mendukung pertumbuhan awan 

konvektif penghasil hujan. Kemudian, diprakirakan masih adanya potensi terjadinya 

pertemuan angin (konvergensi) dan belokan angin (shearline) di wilayah Pulau Bintan dan 

sekitarnya, serta pola siklonik di sekitar wilayah perairan Kalimantan yang dapat memberikan 

pengaruh, serta dapat menyebabkan perlambatan massa udara sehingga dapat mendukung 

proses pertumbuhan awan konvektif penghasil hujan. Jika dilihat dari analisis skala lokal 

kondisi kelembaban atmosfer pada lapisan bawah hingga menengah yang relatif masih basah 

menunjukkan pasokan uap air yang cukup untuk mendukung pertumbuhan awan konvektif 

penghasil hujan. Pada prakiraan indeks labilitas menunjukkan kondisi atmosfer cenderung 

dalam keadaan labil ringan - moderat dan memungkinkan adanya pertumbuhan awan 

Cumulonimbus yang dapat menghasilkan hujan dengan intensitas ringan – lebat yang dapat 

disertai petir/kilat. Oleh karena itu, secara umum kondisi cuaca di Pulau Bintan tiga hari 

kedepan umumnya masih berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan – sedang sesekali 

lebat pada pagi, siang, dan malam hari yang dapat disertai petir/kilat serta angin kencang. 
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B. Prospek Cuaca  

 

C.    Peringatan Dini 

• Waspada potensi terjadinya pertumbuhan awan Cumulonimbus (Cb) yang dapat 

menyebabkan terjadinya hujan ringan - sedang sesekali lebat yang dapat disertai petir 

dan angin kencang.   

  

 

Tanjungpinang, 09 Desember 2022 

Prakirawan 

 

ttd. 

 

Rizqi Nur Fitriani 

Tanggal Tanjungpinang Bintan Buyu Tanjung Uban 

 09 

Desember 

2022 

Berawan dan berpotensi 

hujan ringan – sedang pada 

pagi, siang, dan malam hari 

Berawan dan berpotensi 

hujan sedang – lebat pada 

pagi dan siang hari 

Berawan dan berpotensi 

hujan sedang – lebat pada 

pagi dan siang hari 

 10 

Desember 

2022 

Berawan dan berpotensi 

hujan ringan – sedang pada 

siang dan malam hari 

Berawan dan berpotensi 

hujan ringan – sedang pada 

siang dan malam hari 

Berawan dan berpotensi 

hujan ringan – sedang pada 

siang dan malam hari 

 11 

Desember 

2022 

Berawan dan berpotensi 

hujan ringan – sedang pada 

pagi dan dini hari 

Berawan dan berpotensi 

hujan ringan – sedang pada 

pagi dan dini hari 

Berawan dan berpotensi 

hujan ringan – sedang pada 

pagi dan dini hari 

Tanggal Lagoi Trikora Kijang 

 09 

Desember 

2022 

Berawan dan berpotensi 

hujan sedang – lebat pada 

siang hari 

Berawan dan berpotensi 

hujan sedang – lebat pada 

siang hari 

Berawan dan berpotensi 

hujan ringan – sedang pada 

pagi, siang, dan malam hari 

 10 

Desember 

2022 

Berawan dan berpotensi 

hujan ringan – sedang pada 

siang dan malam hari 

Berawan dan berpotensi 

hujan ringan – sedang pada 

siang dan malam hari 

Berawan dan berpotensi 

hujan ringan – sedang pada 

siang dan malam hari 

 11 

Desember 

2022 

Berawan dan berpotensi 

hujan ringan – sedang pada 

pagi dan dini hari 

Berawan dan berpotensi 

hujan ringan – sedang pada 

pagi dan dini hari 

Berawan dan berpotensi 

hujan ringan – sedang pada 

pagi dan dini hari 


