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 PT PLN pada tahun 2007/2008 mentargetkan pengurangan pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) I 

renewable energi sampai dengan  5%,, sehubungan hal tersebut juga dicarikan alternative baru  dengan 

cara  menggantikan Pembangkit  Listrik Tenaga Disel (PLTD) melalui  Energi Terbarukan  misalnya dengan 

system hybrid PLTD dan PLT Bayu  atau energi Angin, Kegiatan penelitian ini sendiri pada dasarnya 

dibatasi untuk mengkaji pembangkit sistim hybrid PLTD dan PLT Bayu untuk mendukung system grid 

kepulauan dengan memanfaatkan energi angin dan ditujukan pada daerah Nusa Tenggaran Timur, 

mengingat daerah ini mempunyai potensi Energi angin yang cukup besar dibandingkan dengan energi 

terbarukan lainnya. Pengembangan Sistem Jaringan kepulauan dengan memanfaat  energi terbarukan  misal 

energi Angin  akan sangat baik  untuk dikembangkan pada pulau-pulau yang mempunyai potensi energi. 

Dilain pihak  system  hybrid PLTD dan PLT Bayu pada system Grid kepulauan ini adalah suatu model 

konsep yang baik untuk dimplementasikan di daerah Nusa Tenggara Timu dan salah satu persyaratan Grid 
Kepulauan adalah kestabilan  Jaringan Listrik dilokasi system hybrid di implementasikan. Design konsep 

Grid Kepulauan yang ditawarkan adalah  grid kepulauan dengan system penetrasi rendah, sedang dan 

tinggi, dengan beberapa alternative keuntungan dan kerugian systemnya. 

KEYWORD : Grid kepulauan, energi terbarukan, energi angin 

 

I. PENDAHULUAN 

Penyediaan energi listrik secara keseluruhan kepulauan di Indonesia dengan menggunakan 

jaringan interkoneksi pada saat ini tidak akan layak dan ekonomis, terutama untuk daerah 

pedesaan di Indonesia yang mempunyai kerapatan beban yang tersebar dan lokasinya yang  

terpencil. Demikian pula sumber-sumber energi fosil tersedia di beberapa tempat  sangat 

terbatas, khususnya minyak bumi.    Salah satu alternatif untuk menghadapi permasalahan 

diatas adalah dengan dengan mengandalkan energi setempat, yakni dengan memanfaatkan 

potensi energi angin di Indonesia. 

 

 

Secara umum potensi kecepatan angin di Indonesia sebagai daerah yang dekat dengan 

equator tidak terlalu besar. Untuk kecepatan angin rata-rata di Indonesia pada ketinggian 

24 meter bervariasi antara 3 m/s sampai 12 m/s, untuk kedepan ketinggian pengukuran 

kecepatan Angin harus ditingkatkan mencapai 30m, 50m. Daerah Nusa Tenggara Barat 

dan Timur,Nusa Penida-Bali, Pulau Selayar -Sulawesi serta beberapa daerah di Pulau Jawa 

merupakan daerah-daerah yang sesuai untuk pengembangan angin skala menengah 

(250kW s/d 400 kW). Total potensi energi angin di Indonesia diperkirakan mencapai 448 

MW. Status konversi energi angin di Indonesia masih dalam tahap penelitian dan 

pengembangan. LAPAN adalah salah satu intitusi yang sangat dominan dalam 

pengembangan teknologi energi angin di Indonesia. Sedangkan proyek-proyek 

percontohan yang ada antara lain untuk penerangan dan TV umum di pedesaan  dengan 

kapasitas daya terbesar 10kW, Total Daya terpasang PLTB pada saayt ini  mencapai total 

kapasitas 38 kW.  

 

Energi angin sebagai  salah satu energi alternatif memerlukan dukungan Pemerintah untuk 

mengembangkan, karena harga Investasinya yang mahal dan Sumber Daya Manusia  serta 

Teknologi energi angin yang belum terkuasai dengan baik, sehubungan dengan hal tersebut  

dukungan yang Intensif  dari Pemerintah dengan lebih menkonsentrasikan diri kearah 

Energi Politiknya.  
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Kendala teknis dari pemanfaatan sumber energi terbarukan, terutama energi angin saat ini 

sangat tergantung pada Capasitas Faktornya dalam periode minimal satu tahun, dimana 

kecepatan angin sendiri  sangat bervariasi dan bergantung kepada musim, kecepatan angin 

sangat berfluktuasi sesuai dengan kondisi geografi pada suatu daerah tertentu.  

 

II.  METODOLOGI 

Kegiatan penelitian ini sendiri pada dasarnya dibatasi untuk mengkaji pembangkit sistim 

grid kepulauan dengan memanfaatkan energi angin dan ditujukan pada daerah Nusa 

Tenggaran Timur, mengingat daerah ini mempunyai potensi Energi angin yang cukup 

besar, Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain adalah: 

1. Analisa data sekunder PLTD milik PT.PLN (Persero). Dalam kegiatan studi ini 

akan dilaksanakan secara mendetil pengelompokan PLTD yang dimiliki PT.PLN 

(Persero) dan mengkaji juga potensi energi angin  di  Nusa Tenggara Timur. . 

2. Survei lokasi. Survei dilakukan untuk mengetahui karakter operasi dan kondisi fisik 

di lapangan sehingga data yang didapat bisa menjadi masukan untuk system Grid 

kepuluan di daerah NTT baik secara teknik dan Finansialnya   

III. SYSTEM GRID KEPULAUAN DENGAN ENERGI ANGIN 

Turbin angin atau Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLT Bayu) dibatasi oleh keberadaan 

energi angin yang tidak tetap setiap saat. PLT Bayu pada dasarnya langsung dapat 

memproduksi energi listrik dengan arus bolak balik (AC) sehingga dapat langsung 

disalurkan ke pusat beban. Namun karena sifat angin yang tidak tetap tersebut maka energi 

yang dihasilkannya juga tidak tetap. Oleh karena itu untuk penggunaan dalam pembangkit 

hibrida diperlukan baterai untuk menyimpan energi. Berikut ini adalah konfigurasi tipikal 

suatu system hibrida angin-disel. 

Berdasarkan sifat angin yang tidak tetap tersebut maka energi yang dihasilkan oleh PLT 

Bayu dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori: 

1. Penetrasi rendah 

2. Penetrasi sedang dan  

3. Penetrasi tinggi. 

Penetrasi didefinisikan sebagai dan dikelompokkan dalam: 

a. Penetrasi secara instant (PI) 

(kW) Listrik Beban

(kW) Bayu PLTOutput 
InstantPenetrasi   

b. Penetrasi secara rata-rata (PR) 

(kWh) Listrik Energi Permintaan

(kWh) Bayu PLT Energi Produksi
Rata-RataPenetrasi   

Pada penetrasi rendah biasanya PI mencapai kurang dari 50% dan PR mencapai kurang 

dari 20%. Ciri-cirinya adalah generator disel bekerja sepanjang waktu (misal 24 jam), daya 

PLT Bayu mengurangi beban listrik, semua energi angin dipasokkan ke permintaan energi 

listrik, dan tidak perlu system control. 

Penetrasi sedang dicirikan dengan nilai PI yang mencapai 50%-100% dan PR mencapai 

20%-50%. Karakteristik lain adalah generator disel bekerja sepanjang waktu (misal 24 
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jam), pada saat banyak angin beban sekunder (misalnya beban panas/heat) diserahkan pada 

PLT Bayu, pada saat banyak angin namun beban rendah PLT Bayu tidak dioperasikan, dan 

perlu system control yang tidak terlalu rumit. 

Penetrasi tinggi dicirikan dengan nilai PI yang mencapai 100%-400% dan PR mencapai 

50% hingga 150%. Ciri lain dari penetrasi tinggi adalah bahwa generator disel ada 

kemungkinan tidak perlu dioperasikan, karena sifat angin yang tidak tetap maka perlu alat 

untuk menjaga frekuensi dan tegangan supaya pada level yang tetap, dan biasanya perlu 

system control yang lebih maju.  

Sistem hybrid angin-disel penetrasi rendah adalah yang paling mudah dilakukan karena 

tidak perlu ada modifikasi kepada PLTD dan biaya relative rendah dibanding penetrasi 

yang lebih tinggi. Kelemahan dari system penetrasi rendah adalah kecilnya pengurangan 

konsumsi BBM (max 20%, NREL, www.nrel.gov).  

Menurut NREL (National Renewable Energy Laboratory) Amerika kisaran biaya investasi 

per kW untuk beberapa kategori penetrasi adalah sebagai berikut (NREL, Steve Drouilhet): 

1. Penetrasi rendah biaya investasi PLT Bayu adalah antara US$ 1.000-1.500 per kW 

2. Penetrasi sedang biaya investasi PLT Bayu adalah antara US$ 1.500-2.500 per kW 

3. Penetrasi tinggi biaya investasi PLT Bayu adalah antar US$ 2.500-4.000 per kW. 

Dalam analisa potensi energi angin di NTT dipergunakan batas bawah dari tiap kategori 

penetrasi. 

IV. POTENSI ENERGI ANGIN DI NUSA TENGGARA TIMUR 

Potensi energi angin di wilayah PT.PLN Persero NTT pada dasarnya adalah tinggi. Hal ini 

didasari oleh potensi geografis NTT yang terletak lebih jauh dari khatulistiwa daripada 

daerah lain di Indonesia (Pulau Rote adalah pulau paling selatan dalam wilayah Republik 

Indonesia). Posisi yang jauh dari khatulistiwa memberikan potensi besar akan adanya 

pergerakan masa udara secara horizontal (geostrophic wind). Selain itu batas selatan NTT 

adalah samudra lepas yang merupakan sumber pergerakan thermal yang menghasilkan 

tiupan angin. Pada dasarnya daerah sebelah selatan Indonesia yang berbatasan dengan 

Samudra Indonesia memiliki potensi angin yang relative lebih baik daripada daerah lain di 

Indonesia. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 

 

Gambar 1. Peta Potensi Energi Angin Hasil Penelitian LAPAN 

NREL juga telah memodelkan potensi energi angin di NTT dengan menggunakan 

perangkat lunak GIS (Global Information System). Model yang dibangun oleh NREL (lihat 

http://www.nrel.gov/
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gambar 2) didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh USAID dan Winrock. NREL 

menemukan bahwa di NTT potensi energi angin cukup besar. Peta yang dihasilkan oleh 

NREL mampu menunjukan daerah yang pas (Favorable) dijadikan lokasi PLT Bayu.  

 

Sumber: www.nrel.gov 

Gambar 2. Peta Potensi Energi Angin di Pulau Timor Hasil Model NREL 

Menurut informasi dari NREL frekuensi asal arah angin tertinggi dimiliki oleh arah Timur 

(up wind). Hal ini berarti timur merupakan prevailing wind direction. Selain menggunakan 

informasi kecepatan dan arah angin, model yang dibangun NREL ini juga menggunakan 

informasi topografi NTT sehingga bisa ditemukan lokasi-lokasi yang pas untuk 

pembangunan PLT Bayu. Dari plot peta angin di atas nampak banyak daerah di bagian 

utara NTT merupakan lokasi yang dikategorikan sempurna atau excellent. 

Berbeda dengan daerah di sekitar Kupang, di Sumba lokasi yang dikategorikan sempurna 

lebih banyak di daerah selatan. Arah prevailing wind tetap sama yaitu timur.  

Berdasarkan hasil Penelitian LAPAN, BPPT dan Winrock maka potensi angin tersebar dari 

Timor, Rote, Sumba, dan Flores. Berikut ini daftar lokasi yang memiliki potensi energi 

angin di wilayah NTT berdasarkan penelitian LAPAN, BPPT, dan Winrock.  

V  ANALISA SYSTEM HYBRID PLTD DAN PLT BAYU 

Dilihat dari biaya investasinya maka jelas semakin tinggi penetrasi PLT Bayu maka 

semakin tinggi pula investasi PLT Bayu. Harga dasar yang dipergunakan dalam analisa ini 

adalah US$ 1,000/kW untuk penetrasi rendah, US 1,500/kW untuk penetrasi sedang dan 

US 2,500/kW untuk penetrasi tinggi. Nilai investasi tergantung pada kapasitas yang akan 

dipasang sehingga factor perubahan nilai investasi dari penetrasi rendah ke sedang, dari 

sedang ke tinggi atau dari rendah ke tinggi lebih berarti.  

 

http://www.nrel.gov/
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Dari ketiga tingkat penetrasi yang ada dapat terlihat bahwa penetrasi rendah memberikan 

lebih banyak pembangkit hibrida yang memiliki BPP lebih rendah dari BPP PLTD. Dalam 

aplikasinya pembangkit hibrida penetrasi rendah akan lebih mudah implementasinya dan 

lebih murah investasi per kW-nya daripada tingkat penetrasi yang lebih tinggi. Selain itu 

terdapat pula penghematan BBM yang cukup signifikan. Sehingga implementasi PLT 

Bayu untuk pembangkit hibrida penetrasi rendah lebih cocok untuk PT.PLN (Persero).  

Dalam menentukan lokasi mana yang bisa diprioritaskan untuk implementasi hibrida PLT 

Bayu-PLTD dipergunakan informasi BPP Hibrida. Jika BPP hibrida hingga penetrasi 

tinggi masih lebih rendah daripada BPP PLTD maka lokasi tersebut secara umum 

(financial dan teknis) cocok untuk dibangun pembangkit hibrida PLT Bayu-PLTD, 

sebagaimana terlihat pada gambar 3 

Beberapa parameter dasar yang bisa dipergunakan untuk menentukan adalah antara lain: 

1. Kecepatan angin rata-rata tahunan baik pada 24 meter atau 30 meter 

2. Nilai perbandingan kapasitas PLT Bayu dan PLTD pada kategori penetrasi yang 

diinginkan (rendah, sedang, tinggi). 
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Gambar 3. BPP PLTD dibandingkan BPP Hibrida dari 3 Kategori Penetrasi 

Secara umum semakin tinggi kecepatan angin rata-rata maka potensi pengembangan akan 

semakin baik. Dari data NTT di atas kecepatan rata-rata yang lebih disukai adalah yang 

lebih dari 4 meter per detik (pengukuran 24 meter). 

VI  KESIMPULAN  

Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu propinsi yang memiliki 

potensi energi angin paling besar di Indonesia. Posisi propinsi ini relative paling selatan 

dibandingkan wilayah lain Indonesia sehingga potensi angin juga relative lebih tinggi. Hal 

ini membawa NREL dan Winrock untuk meneliti potensi angin di sana dan menyusun peta 

potensi angin di NTT.  

Potensi energi angin di NTT tersebar di pulau-pulau utama seperti Pulau Flores, Pulau 

Rote, Pulau Suma dan Pulau Timor. Kecepatan angin rata-rata tahunan pada ketinggian 24 

meter berkisar antara 3 m/detik hingga 6 m/detik.  
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Memperhatikan system pasokan listrik di NTT yang banyak menggunakan PLTD dan 

potensi energi angin yang besar maka potensi untuk mengembangkan pembangkit hibrida 

dengan system Island Mini Grid sangat tepat.  

Tingkat penetrasi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLT Bayu) yang menimbulkan beban 

biaya paling kecil, penghematan BBM cukup signifikan adalah penetrasi rendah. Tingkat 

penetrasinya adalah maksimal 20% dari total demand energi tahunan suatu system.  

BPP hibrida akan cenderung menjadi lebih kecil dari BPP PLTD pada penetrasi PLT Bayu 

rendah dan menjadi lebih besar dari BPP PLTD pada penetrasi sedang atau tinggi.  
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