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Pada awal hingga pertengahan bulan Juni 2013 kondisi cuaca di Jawa Timur hujan ringan 

hingga lebat.  
Sejatinya seluruh wilayah di Jawa Timur pada bulan Juni sudah memasuki musim kemarau, 

tetapi di beberapa daerah di Jawa Timur justru terjadi peningkatan jumlah curah hujan. Hal itu 
dikarenakan adanya gangguan sistem tekanan rendah di selatan Pulau Jawa, maka 
mengakibatkan terjadinya peningkatan curah hujan di awal musim kemarau tahun ini.  

Adanya tekanan rendah di perairan selatan Pulau Jawa ini terjadi dikarenakan suhu muka 
laut di perairan Samudera Hindia yang masih hangat. Terjadi anomali (penyimpangan) suhu muka 
laut di wilayah perairan Indonesia antara 1 – 2 °C lebih panas dibandingkan normalnya.  

Pada saat terjadi gangguan sistem cuaca, yaitu terbentuknya sistem tekanan rendah (Low) 
di perairan selatan pulau Jawa maka wilayah Jawa Timur akan terkena dampaknya. Adanya Low ini 
akan mengakibatkan terbentuknya konvergensi di wilayah Jawa Timur, sehingga menyebabkan 
terjadi hujan yang merata dengan intensitas ringan hingga lebat di seluruh wilayah Jawa Timur. 

Berdasarkan analisa medan angin pada bulan Juni di wilayah Indonesia, daerah pusat 
tekanan rendah ini mulai terbentuk di perairan selatan pulau Jawa dari tanggal 01 – 08 Juni 2013, 
yang berdampak terjadinya peningkatan jumlah curah hujan di wilayah Jawa Timur khususnya. 
Berikut ini adalah gambar medan angin di wilayah Indonesia pada tanggal 02 Juni 2013, yang 
menunjukkan adanya gangguan cuaca di perairan selatan pulau Jawa. 

 

 
Gambar 1. Analisa medan angin (streamlines) 

(Sumber : www.bom.gov.au) 
 

Adanya tekanan rendah di perairan selatan pulau Jawa ini terjadi dikarenakan suhu muka laut di 
perairan Samudera Hindia yang masih hangat. Terjadi anomali (penyimpangan) suhu muka laut di 
wilayah perairan Indonesia antara 1 – 2 °C lebih panas dibandingkan normalnya.  

Di wilayah perairan Jawa Timur khususnya, suhu muka laut berkisar antara 29°C – 31°C. Suhu 
muka laut yang hangat ini akan mengakibatkan air laut mudah menguap, sehingga cukup 
tersedianya uap air di udara mengakibatkan terbentuknya awan-awan hujan. Kondisi suhu muka laut 
yang masih hangat ini adalah salah satu penyebab masih tingginya curah hujan di Jawa Timur pada 
bulan Juni. 

Pada akhir bulan Juni 2013, sudah terjadi penurunan jumlah curah hujan di berbagai wilayah di 
Jawa Timur. Berikut ini adalah gambaran tentang jumlah curah hujan per dasarian di beberapa Unit 
Pelaksana Teknis BMKG di wilayah Jawa Timur yang dituangkan dalam bentuk grafik. 
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Stasiun Meteorologi Kalianget 

Sumenep 

Stasiun Meteorologi Bawean 



 
 
Dari grafik diatas terlihat bahwa beberapa wilayah di Jawa Timur sudah memasuki musim 

kemarau pada dasarian III bulan April.  
 

PRAKIRAAN MUSIM KEMARAU TAHUN 2013 DI JAWA TIMUR 

 

• JULI 2013 

Pada bulan Juli 2013, Jawa Timur sudah memasuki musim kemarau, tetapi dalam kategori 

kemarau bulan basah (curah hujan >100 tetapi < 150 mm per bulan). Diprakirakan pada bulan Juli 

2013 masih terjadi hujan dengan intensitas bervariasi dari ringan hingga lebat pada malam, dini 

hingga pagi hari. Berikut ini adalah peta prakiraan curah hujan pada bulan Juli 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stasiun Meteorologi Banyuwangi 



Beberapa wilayah di Jawa Timur yang curah hujannya masih tinggi adalah di Bangkalan, Sampang, 

Pamekasan, Sumenep, Bawean, Ngawi, Magetan, Madiun, Jombang, Kediri, Mojokerto, Sidoarjo, 

Surabaya, Nganjuk, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Pasuruan, 

Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo dan Banyuwangi. 

 

• AGUSTUS 2013 

Pada musim kemarau tahun 2012, bulan Agustus 2012 jumlah curah hujannya 0 mm atau tidak 

terjadi hujan. Berbeda dengan tahun 2012, pada Agustus 2013 diprakirakan masih terjadi hujan. 

Tetapi kejadian hari hujannya tidak sesering seperti pada bulan Juni dan Juli 2013. Berikut ini adalah 

peta prakiraan curah hujan pada bulan Agustus 2013: 

 

 

 
 

Pada bulan Agustus 2013, beberapa wilayah di Jawa Timur yang curah hujannya masih tinggi 

adalah  Mojokerto, Jombang, Lumajang, Banyuwangi, Malang, Pacitan dan Trenggalek. 

 

• SEPTEMBER 2013 

Pada bulan September 2013, wilayah Jawa Timur masuk dalam musim kemarau. Berikut ini 

adalah peta prakiraan curah hujan pada bulan September 2013: 



 
 

Pada bulan September 2013 diprakirakan beberapa wilayah di Jawa Timur akan kembali 

mengalami peningkatan jumlah curah hujan, yaitu di Tuban, Lamongan, Jombang, Ngawi, Pasuruan, 

Pacitan, Trenggalek, Malang, Lumajang, Probolinggo, Jember dan Banyuwangi. 

 

*Data akan di up date jika ada perubahan yang signifikan. 
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