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SIKLON TROPIS OLWYN 
 

  

1. RINGKASAN DAN ANALISIS 
Pada 27 April 2015 siang hari, terdeteksi bibit 
siklon tropis di Samudera Hindia selatan Jawa 
Timur, pada lintang 11.5 LS, dengan tekanan 1002 
hPa dan kecepatan angin 40 km/jam. Pola angin 
siklonal yang terorganisir dengan baik mulai dari 
lapisan bawah hingga atas, windshear vertikal 
yang relative lemah, convergen di lapisan bawah 
disertai divergen si lapisan atas serta nilai 
vortisitas yang tinggi mendukung pertumbuhan 
bibit ini menjadi siklon tropis pada 28 April 2015. 
Setelah mencapai intensitas siklon tropis, sistem 
ini bergerak kearah tenggara. Lautan yang hangat 
mendukung penguatan intensitas badai ini hingga 
mencapai intensitas maksimumnya, yaitu TC skala 
4, dengan tekanan di pusat sistem mencapai 945 
hPa dan kecepatan angin 210 km/jam pada 30 
April 2015. 
Bergerak semakin ke tenggara, siklon tropis 
OLWYN akhirnya mencapai daratan Australia 
Barat, tepatnya di selatan kota Learmonth pada 1 
Mei 2015 malam hari. Setelah inland, sistem ini 
mengalami pelemahan intensitas secara drastis 
hingga akhirnya punah pada hari yang sama. 
 

2. DATA  
 

Siklon tropis OLWYN mempunyai durasi selama 5 
hari, berikut merupakan data siklon topis OLWYN. 
 
Berikut merupakan grafik perkembangan tekanan 
dan kecepatan angin maksimum dari siklon tropis 
OLWYN. 

 

 
Gambar 1. Grafik tekanan dan kecepatan angin 

 

3. CITRA SATELIT 
 

Dari citra satelit baik itu infrared maupun visible 
terlihat adanya mata sebagai pusat siklon pada 
tanggal 30 April 2015, pada Samudera Hindia 
barat laut Australia Barat. Pada periode inilah 
siklon tropis OLWYN mencapai intensitas 
maksimumnya.   
 

 
 

Gambar 2. Citra satelit MTSAT dengan beberapa sensor  
pada 30 April 2015 

4. PETA LINTASAN 
 

TC OLWYN memiliki arah pergerakan dominan 
barat daya saat intensitasnya masih pusat tekanan 
rendah (Low) hingga mencapai TC skala 1. 
Kemudian seiring dengan peningkatan 
intensitasnya hingga TC skala 4, sistem ini berubah 
arah propagasinya menjadi selatan – tenggara. 
Arah pergerakan ini relative konsisten hingga 
akhirnya sistem siklonik ini punah setelah 
memasuki daratan Australia Barat. 
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Gambar 3. Peta lintasan siklon tropis OLWYN 

 
5. DAMPAK CUACA BURUK DI INDONESIA 
 

Dampak tidak langsung dari sistem ini untuk 
wilayah Indonesia adalah kenaikan tinggi 
gelombang hingga mencapai diatas 2 meter di 
wilayah Samudera Hindia selatan Jawa hingga 
Nusa Tenggara. 
 

6. PRODUK TCWC JAKARTA 
 

Selama masa hidup Siklon Tropis OLWYN, produk 
informasi yang dikeluarkan oleh TCWC Jakarta 
meliputi: 
 
 

 
 
 
 
 

Produk  Buletin Informasi Siklon Tropis dan Buletin 
Teknis Siklon Tropis ditampilkan ke dalam web 
siklon tropis. 

 
 

SMS Internal 2  Kali 

Buletin Informasi Siklon Tropis 4 Kali 

Buletin Teknis Siklon Tropis 4 Kali 

Informasi siklon tropis (email) 4 Kali  


