
Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini,
Sebagian Wilayah Jakarta Hujan Siang
Nanti

Prediksi cuaca Tubuh Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) meramalkan
beberapa daerah DKI Jakarta hujan di siang kelak. Tetapi Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan
Kepulauan Seribu diprediksi ceria.

Hujan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprediksi berintensitas sedang, sementara
hujan di Jakarta Barat berintesitas enteng.

https://inksports.art/

Sesudah diguyur hujan di siang hari, cuaca Jakarta Selatan pada nanti malam diprediksikan
ceria berawan, sama seperti pada Kepulauan Seribu. Tetapi daerah DKI Jakarta lainnya
diprediksi akan hujan enteng.

Pada Kamis dini hari, hujan diprediksi rata di semua daerah DKI Jakarta dengan intensif
bermacam. Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu mempunyai potensi hujan
enteng, sementara daerah lain hujan intensif sedang.

BMKG juga keluarkan peringatan awal cuaca untuk DKI Jakarta. "Siaga kekuatan hujan
yang bisa dibarengi kilat/petir di beberapa daerah Jaksel dan Jaktim di sore sampai malam
hari dan daerah Jakut dan Kep.Seribu pada dini hari," begitu isi peringatan BMKG di dalam
website resminya, Rabu, 21 Desember 2022.

Hujan enteng diprediksi akan membasahi Kabupaten dan Kota Bogor di siang kelak. Pad
malam hari, gantian Kabupaten dan Kota Bekasi yang berkesempatan hujan enteng.

Prediksi cuaca untuk Kota Tangerang diprediksikan hujan enteng pada Rabu siang. Cuaca
Tangerang saat malam hari diprediksi berawan sampai Kamis dini hari.

Menurut BMKG, kekuatan rob bertambah pada periode peristiwa bulan baru dan perigee.

Gempa dengan kemampuan Magnitudo 4,8 sudah menggetarkan daerah Malang dan
sekelilingnya di Jawa Timur, pada Rabu dini hari, 21 Desember 2022

BMKG diantaranya masih mengawasi gerakan Siklon Tropis Darian di Samudera Hindia
samping barat daya Sumatera untuk perkiraan cuaca ini hari.

BMKG sebutkan ada 4 factor sekalian mempunyai potensi tambahkan curahan hujan
sepanjang masa Liburan Natal dan Tahun Baru

https://inksports.art/


Berikut daftar 20 lokasi kekuatan rob dari Aceh sampai Papua 20-28 Desember menurut
BMKG.

Perkiraan cuaca ini hari yang dekati Liburan Nataru, BMKG memberi teguran awal 'Siaga'
musibah hidrometeorologi untuk banyak propinsi.

Hebat 3 Tekno Informasi Tempo hari, Senin 19 Desember 2022, terbagi dalam yang pertama
artikel bocoran gagasan penyeluncuran handphone seri Vivo X90 di luar Cina.

Saat masuk musim penghujan, petir dan guntur banyak muncul. Ini pemicu petir dan suara
guntur yang sering mencengangkan.

Petrichor wewangian yang dikuasai curahan hujan khususnya sesudah tanah hangat atau
kering

Gempa di Lampung ialah gempa terbaru ke-2  yang dapat dirasa selama seharian ini Senin,
19 Desember 2022.


