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PENGANTAR 
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seorang hamba dan utusan Allah هلالج لج. 
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beberapa training yang dilakukan oleh afiliasi 7 universitas. CDSR berkantor 
pusat di Pusat Studi Energi (PSE) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.  

Laporan ini disusun selama kurang lebih 5 bulan mulai dari penyusunan 
proposal, pengumpulan data hingga penyusunan laporan akhir. Output 
laporan hasil penelitian yang ditekankan dari SHERA-CDSR yaitu 
konferensi internasional ataupun jurnal internasional terindex scopus. 

Penulis mengucapkan terima kasih kepada USAID melalui program SHERA 
– CDSR yang telah mendanai penelitian ini dari awal hingga selesai. Semoga 
laporan penelitian ini bermanfaat bagi yang membutuhkan. Saran dan kritik 
mohon ditujukan ke atthetruth@gmail.com. 
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ABSTRAK  

Letak Indonesia yang berada di wilayah khatulistiwa merupakan daerah 
pertemuan sirkulasi Hadley, Walker, dan lokal sehingga kondisi tersebut 
diperkirakan kaya akan potensi angin. Potensi angin merupakan salah satu 
sumber energi terbarukan (reneweable energy source) yang dapat 
dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Pemanfaatan tenaga angin dapat 
mengurangi kebutuhan energi, memiliki dampak minimal terhadap 
lingkungan dan hasilnya dapat memenuhi ketersediaan akan bahan bakar. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketersediaan tenaga angin di 
wilayah pesisir selatan Kabupaten Gorontalo. Pengukuran kecepatan angin 
menggunakan hand anemometer yang dilakukan dalam dua sesi untuk tiap 
desa yaitu sesi I antara pukul 10.00 – 12.00 dan sesi II antara pukul 16.00 – 
18.00. Terdapat 5 desa yang letaknya di pesisir selatan Kabupaten Gorontalo 
sebagai lokasi pengambilan data yaitu Bongo, Kayubulan, Bulihu Tengah, 
Luluo, dan Taulaa. Pemilihan desa tersebut berdasarkan lokasinya yang 
berada di Ibukota Kecamatan, berbatasan langsung dengan Teluk Tomini, 
kemudahan akses lokasi, dan jumlah penduduk. Pengambilan data berupa 
kecepatan angin, koordinat, suhu, tekanan udara dan ketinggian. Hasilnya 
menujukkan bahwa kecepatan angin rata-rata tertinggi terjadi pada 
pengukuran pukul 10.00-12.00 dan terjadi di Desa Taulaa (4,2 m/s). 

 

Kata kunci : energi terbarukan, kecepatan angin, tenaga angin, pesisir 

selatan, gorontalo,  
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ISI 

1. LATAR BELAKANG 

Indonesia merupakan negara maritim dengan luas wilayah pearairan 
6.315,222 km2, panjang garis pantai 99.093 km2 dan 13.466 pulau yang 
mempunyai nama dan berkoordinat (Kardono, 2016), dengan kekayaan 
Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, telah dimanfaatkan sebagai 
sumber energi terbarukan, seperti tenaga angin, tenaga air (sungai, laut, 
waduk), panas bumi/geothermal, sampah/limbah (biogas), kotoran manusia 
dan hewan, dan tenaga surya (solar cell) . Letak Indonesia yang berada di 
wilayah khatulistiwa merupakan daerah pertemuan sirkulasi Hadley, 
Walker, dan lokal sehingga kondisi tersebut diperkirakan kaya akan potensi 
angin (Habibie dkk, 2011).  

Pertambahan penduduk yang diiringi peningkatan konsumsi bahan bakar 
fosil, dapat menyebabkan ketersediaannya semakin menipis (Aydin et al, 

2010). Pemanfaatan sumber energi terbarukan merupakan hal penting 
sebagai energi alternatif selain bahan bakar fosil (Szkliniarz and Vogt, 2011). 
Hingga saat ini, minyak bumi masih merupakan sumber energi yang utama 
dalam memenuhi kebutuhan di Indonesia. Ketersediaan energi yang berasal 
dari fosil menjadi isu penting karena makin menipisnya cadangan minyak 
bumi karena sifatnya tidak dapat diperbaharui yang secara langsung dapat 
mengancam pasokan bahan bakar dan sember listrik bagi masyarakat 
(Luhur dkk, 2013). 

Pengembangan dan pemanfaatan tenaga angin untuk listrik di Indonesia 
merupakan upaya peningkatan kontribusi energi terbarukan dalam 
membantu penyediaan energi listrik khususnya bagi pedesaan dan daerah 
terpencil yang tidak terjangkau jaringan listrik Perusahaan Listrik Negara 
(PLN). Potensi angin merupakan salah satu sumber energi terbarukan 
(reneweable energy source) yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit 
listrik. Pemanfaatan tenaga angin dapat mengurangi kebutuhan energi, 
memiliki dampak minimal terhadap lingkungan dan hasilnya dapat 
memenuhi ketersediaan akan bahan bakar (Voivontas et al, 1998). 

Salah satu potensi tenaga angin yang sangat besar terjadi di wilayah 
pertemuan lautan dengan daratan sebab terjadinya perbedaan penyerapan 
sinar matahari sehingga terbentuk tekanan udara tinggi yang dapat 
menyebabkan gerakan udara mengalir dengan cepat. Kecepatan dan aliran 
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angin dapat bermacam tipenya tergantung dari karakteristik topografi 
setempat (Aydin et al, 2010). Kecepatan angin minimum rata-rata yang 
secara ekonomis dapat dimanfaatkan sebagai penyedia sumber energi 
adalah 4 m/s (Lubis, 2007).  

Energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumberdaya 
energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat berkelanjutan jika 
dikelola dengan baik, antara lain : panas bumi, biofuel, aliran air sungai, 
panas surya, angin, biomassa, biogas, ombak laut, dan suhu kedalaman laut 
(Perpres RI No.5 Tahun 2006). Penyediaan dan pemanfaatan energi dari 
sumber energi baru dan sumber energi terbarukan dapat memperoleh 
kemudahan dan/atau insentif dari Pemerintah dan/atau pemerintah 
daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu tertentu hingga 
tercapai nilai keekonomiannya (UU No. 30 Tahun 2007). 

Mengapa energi terbarukan perlu segera dikembangkan secara nasional 
sebagai alternatif pengganti bahan bakar fosil, hal ini karena menyangkut 
tiga hal berikut : menipisnya cadangan minyak bumi, 
ketidakstabilan/kenaikan harga akibat laju permintaan yang besar dari 
produksi, dan polusi gas rumah kaca (CO2) akibat pembakaran bahan bakar 
fosil (Lubis, 2007). 

Umumnya pembangkit listrik di semua sektor (rumah tangga, industri, 
transportasi) menggunakan bahan bakar fosil (BBM) sebagai sumber energi. 
Penggunaan bahan bakar fosil sebagai sumber energi pembangkit listrik 
menimbulkan dampak lingkungan yang menjadi perhatian serius. Hal ini 
tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.KEP-
13/MENLH/3/1995 tentang standar emisi untuk pembangkit listrik. 
Selengkapnya disajikan pada Tabel 2.1. 

Tabel 1 Standar emisi untuk pembangkit listrik 

Parameter 
Batas maksimum (mg/ml) 

Berlaku 1995 Berlaku 2000 

Total pertikel  300 150 

Sulfur Dioksida 1.500 750 

Nitrogen Oksida 1.700 850 

Opasitas  40% 20% 

(sumber : KepMen LH No. KEP-13/MENLH/3/1995) 

Tenaga angin memberikan perkembangan yang besar dalam beberapa 
tahun terakhir. Tahun 2009, Amerika Serikat menambah daya 9.581 MW 

dari generator tenaga angin, dimana 41% kebutuhan listrik pada tahun 
tersebut dapat terpenuhi (Haaren and Fthenakis, 2011). Di kawasan pesisir 
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di Indonesia, selain digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, energi 
angin juga digunakan sebagai penggerak baling-baling untuk pompa air. 
Pompa air dapat dimanfaatkan oleh nelayan untuk budidaya beberapa 
komoditas air, seperti ikan kerapu, dan mutiara. Manfaat angin sebagai 
energi alternatif juga dapat dirasakan dibidang pertanian. Beberapa 
kawasan pertanian telah menggunakan energi angin untuk sistem 

pengairan atau irigasi sawah, sehingga dapat memangkas biaya untuk 
irigasi.  

Pemanfaatan energi angin sangat berguna karena energi ini tersedia 
langsung oleh alam dan tidak dapat habis. Pemanfaatan dari ketersediaan 
energi angin ini salah satunya bisa ditemui di kawasan pesisir, tergantung 
apakah berpotensi untuk dijadikan sumber energi atau tidak. Sehingga, jika 
masyarakat mampu memperdayakan energi angin disetiap daerahnya, 
maka masing-masing daerahnya dapat mendapatkan energi terbarukan 
untuk kebutuhan sehari-harinya. 

Budiastra dkk (2014) menghitung potensi energi angin di Nusa Penida, Bali 
dengan mengambil tiga titik lokasi pengukuran yaitu Batumadeg, Tanglad, 
dan Mundi. Hasil yang diperoleh yaitu menghasilkan energi maksimum 50 
kW untuk tiap unit pembangkit listrik. Maka untuk memenuhi kebutuhan 
energi listrik masyarakt Nusa Penida dibutuhkan lebih dari satu unit 
pembangkit listrik. 

Penelitian yang dilakukan Asy’ari dkk (2010) di Mbulak Kabupaten Jepara 
bertujuan memanfaatkan kecepatan angin untuk pembangkit listrik tenaga 
angin. Hasilnya menunjukkan adanya energi listrik yang bisa dihasilkan 
meskipun hasilnya kurang optimal, yang disebabkan kondisi cuaca yang 
selalu berubah dan rendahnya kecepatan angin. 

Pembuatan sensor kecepatan angin dengan memanfaatkan perbedaan suhu 
sebagai langkah awal pemanfaatan tenaga angin sebagai pembangkit listrik 
dalam penentuan potensi angin di Desa Sungai Riam Kabupaten Tanah Laut 

Kalimantan Selatan telah dilakukan oleh Utami dkk (2008), dimana 
perbedaan suhu udara yang besar menunjukkan harga kecepatan angin 
yang rendah, dan sebaliknya perbedaan suhu udara yang kecil 
menunjukkan kecepatan angin yang tinggi. Hasil yang diperoleh 
menunjukkan bahwa besar kecepatan angin di Desa Sungai Riam 
Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan pada pukul 
08.15-10.30 WITA berkisar antara 3,10-3,51 m/s. 

Sebuah penelitian yang dilakukan Aydin et al (2010) di Provinsi Usak, 
Aydin, Denizli, Mugla, dan Burdur Negara Turki bertujuan untuk membuat 
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sistem pendukung keputusan untuk pemilihan lokasi turbin angin dengan 
menggunakan GIS. Potensi energi angin dan kondisi lingkungan sekitar 
digunakan sebagai kriteria keputusan untuk proses pemilihan lokasi. Empat 
wilayah yaitu Provinsi Usak, Aydin, Denizli, Mugla, dan Burdur dipilih dan 
dibagi menjadi 250 x 250 m grid. Setiap grid mewakili lokasi alternatif untuk 
sebuah turbin angin atau kelompok turbin angin. Hasil yang diperoleh 

mengidentifikasi lokasi turbin angin yang berpotensi dan layak dan aman 
bagi lingkungan. 

Penelitian Haaren and Fthenakis (2010) bertujuan untuk membangun 
metode pemilihan lokasi baru turbin angin dikawasan peternakan New 
York berdasarkan pertimbangan biaya secara spasial. Algoritma dibangun 
menggunakan perangkat lunak ESRI ArcGIS Desktop 9.3.1 dan terdiri dari 
tiga tahap. Tahap pertama yaitu lokasi yang tidak layak untuk turbin angin, 
berdasarkan penggunaan lahan dan kendala geologi. Tahap kedua 
mengidentifikasi lokasi layak yang terbaik berdasarkan pertimbangan baik 
yang diharapkan dari empat biaya utama dan kategori pendapatan yang 
bergantung secara spasial: pendapatan dari listrik yang dihasilkan, biaya 
dari akses jalan, jaringan listrik dan pembukaan lahan.  

Tahap ketiga menilai dampak ekologi dan habitat burung. Metodologi multi 
kriteria yang dibangun kemudian diimplementasikan di New York dan 
hasilnya dibandingkan dengan lokasi turbin angin yang ada. Pemilihan 
lokasi turbin angin untuk peternakan memberikan wawasan mengenai 
lokasi yang paling layak untuk wilayah yang luas pada pengguna, dan 
dapat membantu perencanaan pengembangan turbin angin, utilitas, dan 
ISO sehingga pemerintah negara bagian New York dapat mencapai standar 
portofolio terbarukan.  

Mengingat sumber energi fosil, khususnya minyak bumi yang tergolong 
sumber energi yang tidak dapat terbarukan (non renewable resources), dan 
tentunya ketersediaannya akan terus berkurang, maka perlunya 
memanfaatkan sumber energi alternatif yang ketersediaannya di alam selalu 
terjamin dan ramah lingkungan (Habibie dkk, 2011). 

Kenyataannya sampai saat ini bahwa potensi tenaga angin di pesisir selatan 
Kabupaten Gorontalo perlu dilakukan suatu kajian pengukuran kecepatan 
angin. Kendala yang dihadapi juga menyangkut kebijakan pemerintah yang 
memberikan subsidi bagi bahan bakar fosil sehingga potensi tenaga angin 
belum dikembangkan dan dimanfaatkan secara luas. Ketersediaan data 

potensi tenaga angin dapat menjadi salah satu strategi penyediaan sumber 
energi alternatif selain bahan bakar fosil sehingga dapat memenuhi 
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kebutuhan energi jangka panjang. Untuk itu perlu untuk diadakan kajian 
awal untuk menentukan wilayah-wilayah yang memiliki potensi sumber 
energi angin di wilayah pesisir selatan Kabupaten Gorontalo. Berdasarkan 
latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut : 1) 
Bagaimana ketersediaan tenaga angin di wilayah pesisir Kabupaten 
Gorontalo? 2) Dapatkah ketersediaan tenaga angin di wilayah pesisir selatan 

Kabupaten Gorontalo dimanfaatkan sebagai sumber energi khususnya 
sebagai pembangkit listrik? 

2. TUJUAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketersediaan tenaga angin di 
wilayah pesisir selatan Kabupaten Gorontalo.  

3. METODOLOGI 

3.1. Lokasi Penelitian 

Secara geografis, Kabupaten Gorontalo memiliki wilayah pesisir yang 
terletak dibagian selatan, memanjang dari barat - timur dan berbatasan 
dengan Teluk Tomini. Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu wilayah 
administrasi Propinsi Gorontalo yang memiliki luas 2.125,47 km2 dengan 
ibukotanya Kecamatan Limboto (Kabupaten Gorontalo Dalam Angka, 
2017). Berdasarkan posisi geografisnya memiliki batas-batas : Utara – 
Kabupaten Gorontalo Utara, selatan - Teluk Tomini, Barat – Kabupaten 
Boalemo, dan Timur – Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo. 

Kabupaten Gorontalo memiliki 19 kecamatan (Kabupaten Gorontalo Dalam 
Angka, 2017), dimana tiga kecamatan terletak di wilayah pesisir selatan 
yang berbatasan dengan Teluk Tomini. Tiga Kecamatan tersebut yaitu Kec. 
Bilato (10 desa), Kec. Biluhu (8 desa), dan Kec. Batudaa Pantai (9 desa), 
seperti tersaji pada Tabel 2. Kecamatan Bilato merupakan pemekaran 
wilayah dari Kecamatan Boliyohuto pada Tahun 2010 (Permendagri No. 56 
Tahun 2015). Beberapa desa yang berada di pesisir selatan Kabupaten 
Gorontalo disajikan pada Gambar 1. 
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Gambar 1 Lokasi Penelitian 

Desa Taulaa yang letaknya di Kecamatan Bilato merupakan satu-satunya 
desa yang berbatasan langsung dengan Teluk Tomini. Sedangkan semua 
desa yang terdapat di Kecamatan Biluhu dan Batudaa Pantai berbatasan 
langsung dengan Teluk Tomini. Kecamatan yang terdapat di pesisir selatan 
Kabupaten Gorontalo selengkapnya disajikan pada Tabel 2.  

Tabel 2 Kecamatan yang terdapat di pesisir selatan Kabupaten Gorontalo 

No. Kecamatan Desa 

1 Bilato 

Totopo 
Bilato 
Ilomata 
Taula'a 
Juriya 
Pelehu 
Bumela 
Lamahu 
Musyawarah 
Suka Damai 

2 Biluhu 

Biluhu Barat 
Lobuto 
Biluhu Tengah 
Luluo 
Huwongo 
Labuto Timur 
Botubolu'o 
Olimeyala 

Prop. Gorontalo 

5 

Kab. Gorontalo 

Lokasi Penelitian 
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No. Kecamatan Desa 

3 Batudaa Pantai 

Tontayuo 
Biluhu Timur 
Kayubulan 
Bongo 
Lopo 
Lamu 
Olimoo'o 
Buhudaa 
Langgula 

(Sumber : Permendagri RI No. 56 Tahun 2015) 

Kecamatan Bilato merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah 
terbesar diantara dua kecamatan lainnya yaitu 112,34 km2. Kecamatan 
terkecil yaitu Batudaa Pantai dengan luas wilayah 63,13 km2. Mempunyai 
topografi dataran tinggi dengan ketinggian rata-rata 50 mdpl. Luas wilayah 
Kecamatan yang berada di Kabupaten Gorontalo disajikan pada Tabel 3.  

Tabel 3 Wilayah Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gorontalo 

No. Kecamatan Luas (km2) Persentase (%) 

1 Batudaa Pantai 63,13 2,97 

2 Biluhu  79,20 3,73 

3 Batudaa  32,86 1,55 

4 Bongomeme  144,16 6,78 

5 Tabongo  54,80 2,58 

6 Dungaliyo  46,62 2,19 

7 Tibawa  145,34 6,84 

8 Pulubala  240,57 11,32 

9 Boliyohuto  60,59 2,85 

10 Mootilango  211,49 9,95 

11 Tolangohula  171,75 8,08 

12 Asparaga  430,51 20,25 

13 Bilato  112,34 5,29 

14 Limboto  103,32 4,86 

15 Limboto Barat 79,61 3,75 

16 Telaga 28,16 1,32 

17 Telaga Biru 108,84 5,12 

18 Tilango  5,79 0,27 

19 Telaga Jaya 6,41 0,30 

(Sumber : Kabupaten Gorontalo Dalam Angka, 2017) 

Kecamatan Batudaa Pantai memiliki ketinggian rata-rata 19 m, Kecamatan 
Biluhu 7 m, dan Kecamatan Bilato 20 m. Tinggi wilayah di atas permukaan 
laut untuk masing-masing kecamatan disajikan pada Tabel 4.  
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Tabel 4 Tinggi Wilayah di atas permukaan laut 

No. Kecamatan Tinggi DPL (m) 

1 Batudaa Pantai 19 

2 Biluhu  7 

3 Batudaa  37 

4 Bongomeme  36 

5 Tabongo  24 

6 Dungaliyo  57 

7 Tibawa  23 

8 Pulubala  68 

9 Boliyohuto  40 

10 Mootilango  51 

11 Tolangohula  78 

12 Asparaga  63 

13 Bilato  20 

14 Limboto  50 

15 Limboto Barat 77 

16 Telaga 19 

17 Telaga Biru 50 

18 Tilango  11 

19 Telaga Jaya 50 

(Sumber : Kabupaten Gorontalo Dalam Angka, 2017) 

3.2. Alat dan Data 

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Hand Anemometer, digunakan untuk mengukur kecepatan angin 
2. GPS, digunakan untuk pengambilan koordinat dan pengecekan 

lokasi  
3. Humidity meter, digunakan untuk mengukur kelembaban udara, 

suhu dan ketinggian lokasi 

Data yang digunakan terdiri dari : Peta RBI Digital Skala 1 : 50.000 (1991), 
Peta BPS-KEMENTAN Digital (2010).   

3.3. Metode Pengukuran Kecepatan Angin 

Penelitian ini akan mengambil lokasi di beberapa desa yang terdapat di 
wilayah pesisir selatan Kabupaten Gorontalo. Beberapa desa tersebut 
letaknya berbatasan langsung dengan Teluk Tomini. Desa-desa tersebut 
adalah Bongo dan Kayubulan (Kec. Batudaa Pantai), Taulaa (Kec. Bilato), 

Lobuto Timur, Biluhu Tengah dan Luluo (Kec. Biluhu). Alasan pemilihan 
beberapa desa tersebut berdasarkan empat hal berikut, yaitu lokasinya yang 
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berada di Ibukota Kecamatan, berbatasan langsung dengan Teluk Tomini, 
kemudahan akses lokasi, dan jumlah penduduk. 

Titik lokasi untuk dilakukan pengukuran kecepatan angin diperoleh dari 
analisis peta RBI yang nantinya akan dijadikan sebagai panduan dilapangan 
untuk observasi dan GPS digunakan untuk pengambilan koordinat 
pengukuran dan panduan menuju lokasi yang telah ditetapkan. Penentuan 
titik koordinat pengukuran tenaga angin berada di tempat yang lebih tinggi 
dan terbuka serta masih sekitar wilayah pesisir yang masih mendapat angin 
laut secara langsung agar kecepatan angin yang diperoleh maksimal.  

Pengukuran kecepatan angin menggunakan hand anemometer yang 
dilakukan dalam dua sesi untuk tiap desa yaitu sesi I antara pukul 10.00 – 
12.00 dan sesi II antara pukul 16.00 – 18.00. Pemilihan waktu pengukuran 
tersebut dilakukan dengan asumsi bahwa pada sesi I terjadi perbedaan 
intensitas penyerapan sinar matahari antara daratan dan lautan. Sedangkan 
pada sesi II intensitas penyerapan sinar matahari mulai berkurang. Diagram 
alir penelitian selengkapnya disajikan pada Gambar 2. 

 

Gambar 2 Diagram alir penelitian 

Analisis Peta RBI Digital 

Sesi I (10.00 – 12.00) 

Desa di Pesisir Selatan 

Identifikasi wilayah pesisir selatan 

Titik Lokasi Pengukuran 

Pengumpulan dan pengukuran 
kecepatan angin 

Sesi II (16.00 – 18.00) 

Pengolahan dan analisis data 

Ketersediaan tenaga angin 
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4. MILESTONE 

Rencana arah penelitian ini kedepannya yaitu : 

1. Mengukur kecepatan angin seluruh desa yang terletak di pesisir 
selatan kabupaten Gorontalo selama 5 tahun agar diperoleh data 
kecepatan angin tiap musim 

2. Analisis ketersediaan tenaga angin di wilayah pesisir Kabupaten 
Gorontalo 

5. PENGAMBILAN DATA 

Pengambilan data dilakukan pada bulan Maret - Mei 2018 yang terbagi 
dalam dua sesi yaitu sesi I pukul 10.00 – 12.00 dan sesi II pukul 16.00 – 18.00. 
Pengambilan data lapangan menggunakan dua alat ukur yaitu hand 
anemometer untuk mengukur kecapatan angin dan humidity meter untuk 
mengukur kelembaban udara. Lokasi pengambilan data berdasarkan 
analisis Peta RBI digital yang terletak di lima desa, yaitu Kayubulan, Bongo, 
Biluhu Tengah, Luluo, dan Taulaa, sebagaimana pada Gambar 3. Kelima 
desa ini berbatasan langsung dengan Teluk Tomini.  

 

Gambar 3 Lokasi Pengambilan Data 
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Selengkapnya dijabarkan pada Tabel 5. Hasil pengukuran pada sesi I 
menunjukkan bahwa seluruh titk lokasi pengukuran memiliki nilai minimal 
0 kecuali Desa Biluhu Tengah (N0.493390 E122.988660) memiliki kecepatan 
angin minimal 0.3 m/s dengan ketinggian 52 m. Pada sesi II kecepatan angin 
maksimal diperoleh di Desa Taulaa (N0.48470° E122.69293°) dengan nilai 3.2 
m/s pada ketinggian 88 m.  

Tabel 5 Hasil pengambilan data 

Tanggal Waktu 
Koordinat 
(LatLon) 

Ketingg-
ian (m) 

Suhu 
(0C) 

Kecepatan 
Angin 
(m/s) 

Tekanan 
Udara 
(mbar) 

Desa 

Min  Max  

March 
11, 2018 

10.00 
am – 
11.00 
am 

N0.50 
E123.0290 

142 32 0 2.1 995.8 Bongo  

March 
11, 2018 

11.30 
am - 
12.30 
pm 

N0.4930 
E122.9880 

158 33 0 2.1 993.4 Kayubulan 

March 
11, 2018 

04.00 
pm – 
04.45 
pm 

N0.4930 
E122.9880 

158 33 0 1.2 991.4 Kayubulan 

March 
11, 2018 

05.18 
pm – 
06.00 
pm 

N0.4960 
E123.040 

5 32 0 1.7 1007.9 Bongo 

April 15, 
2018 

11.29 
am – 
12.30 
pm 

N0.493390 

E122.988660 
52 34 0.3 2.6 1006.0 

Biluhu 
Tengah 

April 15, 
2018 

5.00 
pm – 
5.45 
pm 

N0.49339° 
E122.98866° 

52 29 0 0.9 1005.1 
Biluhu 
Tengah 

April 15, 
2018 

4.00 
pm – 
4.45 
pm 

N0.49731° 
E122.82406° 

51 33 0 0.6 1003.8 Luluo  

April 15, 
2018 

10.00 
am – 
11.00 
am 
 

N0.49731° 
E122.82406° 

51 34 0 1.0 1006.9 Luluo 

May 6, 
2018 

10.00 
am – 

N0.49557° 
E122.68945° 

17 32 0 4.2 1011.4 Taulaa  



12 | CDSR - SHERA 

Tanggal Waktu 
Koordinat 
(LatLon) 

Ketingg-
ian (m) 

Suhu 
(0C) 

Kecepatan 
Angin 
(m/s) 

Tekanan 
Udara 
(mbar) 

Desa 

Min  Max  

12.00 
pm 

May 6, 
2018 

4.00 
pm – 
6.00 
pm 

N0.48470° 
E122.69293° 

88 32 0 3.2 1002.8 Taulaa 

(Sumber : Cek lapangan, 2018) 

6. PEMBAHASAN 

Kabupaten Gorontalo memiliki wilayah pesisir pantai yang terletak di 
bagian selatan. Pesisir pantai Kabupaten Gorontalo membentang sepanjang 
wilayah Barat hingga Timur yang berbatasan langsung dengan Teluk 
Tomini. Panjang garis pantai ± 58 km (BPS Data Digital, 2010). Data 
Permendagri RI No. 56 Tahun 2015 merilis terdapat tiga kecamatan 
sepanjang pesisir selatan Kabupaten Gorontalo yaitu Batudaa Pantai (9 
Desa), Biluhu (8 Desa), dan Bilato (10 Desa).  

Topografi Desa yang terletak di wilayah pesisir selatan Kabupaten 
Gorontalo memiliki kontur berbukit di bagian utara, sehingga pengukuran 
kecepatan angin tidak terhalang dari vegetasi ataupun objek lainnya. Desa 
Kayubulan merupakan desa yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, 
yaitu 2.525 jiwa dan Desa Luluo memiliki jumlah penduduk paling kecil 

yaitu 654 jiwa.  

Kelima desa didominasi oleh topografi berbukit di sebelah utara dan sebelah 
selatan sepanjang pesisir pantai merupakan wilayah pemukiman. Wilayah 
berbukit tersebut dimanfaatkan penduduk untuk penggunaan lahan 
pertanian, seperti jagung dan kelapa. Jumlah penduduk dan luas wilayah 
tempat pengambilan data disajikan pada Tabel 5.  

Tabel 6 Jumlah penduduk dan luas wilayah 

No. Desa Kecamatan 
Jumlah Penduduk 

(jiwa) 
Luas Wilayah 

(km2) 

1 Bongo  Batudaa Pantai 2.347 1,5 

2 Kayubulan Batudaa Pantai 2.525 14 

3 Biluhu Tengah Biluhu 1.566 42 

4 Luluo Biluhu 654 18 

5 Taulaa Bilato 821 18,27 

 1.614 28 

(Sumber : Kabupaten Gorontalo Dalam Angka, 2017) 
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Aktivitas penduduk didominasi oleh nelayan dan petani (jagung, kelapa). 
Sumber energi listrik keseharian warga desa berasal dari PLN. Hasil 
pengukuran pada bulan Maret - Mei menunjukkan bahwa kecepatan angin 
rata-rata yang paling tinggi terjadi pada pukul 10.00-12.00 yaitu 2.4 m/s 
dibanding pada sore hari pukul 16.00-18.00 yaitu 1.52 m/s.  

Desa Bongo 

Secara administratif terletak di Kecamatan Batudaa Pantai yang berbatasan 
langsung dengan Kota Gorontalo di sebelah barat. Desa Bongo memiliki luas 
1,5 km2 atau 1,75 % dari luas total Kecamatan Batudaa Pantai. Topografi 
terdiri dari perbukitan di sebelah utara yang dengan penggunaan lahan 
tanaman jagung dan kelapa. Aktivitas masyarakat petani, neleyan dan 
berdagang. Sarana jalan berupa aspal baik dan relatif mudah dijangkau dari 
Kota Gorontalo. 

 

Gambar 4 Kecepatan angin di Desa Bongo 

Pengambilan data dilakukan pada tanggal 11 Maret 2018 yang dilakukan 
pada dua sesi dan posisi koordinat yang berbeda. Sesi I (10.00-11.00) 
diperoleh kecepatan angin maksimal 2,1 m/s, tekanan udara 995,8 mbar, 
ketinggian 142 m, suhu 320C pada koordinat N0.50 E123.0290. Keadaan cuaca 
cerah pada saat pengambilan data dan tidak terhalang vegetasi ataupun 
obejk lainnya. Penggunaan lahan pada lokasi pangambilan data yaitu 
pertanian lahan kering.  
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Pengambilan data sesi II (17.18-18.00) dilakukan pada koordinat N0.4960 
E123.040 yang tak jauh dari pesisir pantai dengan kecepatan angin 1,7 m/s, 
ketinggian 5 m, suhu 320C dan tekanan udara 1007,9 mbar. Pemilihan posisi 
tersebut disebabkan lokasi lain terhalang vegetasi, perbukitan (tak ada akses 
jalan). 

Desa Kayubulan 

Terletak di Kecamatan Batudaa Pantai dengan luas wilayah 14 km2 dan 
merupakan ibukota Kecamatan. Topografi terdiri dari perbukitan di sebelah 
utara yang dengan penggunaan lahan pertanian lahan kering 
(jagung,kelapa). Aksesibilitas mudah dicapai dari Kota Gorontalo dengan 
waktu tempuh ± 20 menit. Sarana jalan terdiri dari aspal kondisi mulus dan 
sebagian aspal kondisi rusak sedang. Pemukiman terletak di wilayah datar 
yang berjejer di kanan kiri sepanjang jalan. 

Pengambilan data dilakukan pada tanggal 11 Maret 2018 dalam dua sesi 
dengan keadaan cuaca cerah. Sesi I (11.30-12.30) pada koordinat N0.4930 
E122.9880 dengan kecepatan angin 2,1 m/s, ketinggian 158 m, suhu 330C, 
tekanan udara 993,4 mbar. Penggunaan lahan pertanian lahan kering. Sesi II 
(16.00-16.45) posisi koordinat sama dengan sesi I, kecepatan angin 1,2 m/s, 
tekanan udara 991, 4 mbar. Penggunaan lahan merupakan pertanian lahan 
kering. 

 

Gambar 5 Kecepatan angin di Desa Kayubulan 
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Desa Biluhu Tengah 

Desa Bilihu Tengah termasuk dalam Kecamatan Biluhu dan merupakan 
desa terluas (42 km2). Desa ini terdapat sarana pendidikan SMAN 1 Biluhu. 
Sama dengan desa lainnya, desa ini terdiri dari topografi perbukitan di 
sebelah utara dengan penggunaan lahan pertanian lahan kering 

(jagung,kelapa). Sarana jalan termasuk kategori aspal rusak berat, sehingga 
dibutuhkan kehati-hatian ketika berkendara.  

Pengambilan data dilakukan pada tanggal 15 April 2018 yang dilakukan 
dalam dua sesi. Sesi I (11.29-12.30) pada koordinat N0.493390 E122.988660, 
kecepatan angin 2,6 m/s, ketinggian 52 m, suhu 340C, dan tekanan udara 
1.006 mbar. Pada sesi II (5.00-5.45), dilakukan pengambilan data pada 
koordinat yang sama dengan kecepatan angin 0,9 m/s, dan tekanan udara 
1005,1 mbar. 

 

Gambar 6 Kecepatan angin di Desa Biluhu Tengah 
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Desa Luluo 

Desa ini masih dalam administrasi Kecamatan Biluhu dan letaknya di 
sebelah timur Desa Biluhu Tengah. Topografi perbukitan di sebelah utara 
dengan penggunaan lahan pertanian lahan kering (jagung,kelapa). Sarana 
jalan termasuk kategori aspal rusak berat. Fasilitas umum berupa pasar 

terdapat di Desa Luluo. Desa ini merupakan desa yang paling sedikit 
penduduknya (654 jiwa) diantara lima desa lainnya. 

Pengambilan data dilakukan pada tanggal 15 April 2018 yang dilakukan 
dalam dua sesi. Sesi I (10.00-11.00) pada koordinat N0.49731° E122.82406° 
dengan kecepatan angin 1,0 m/s, suhu 340C, ketinggian 51 m, dan tekanan 
udara 1006,9 mbar. Pada sesi II (4.00-4.45), pengambilan data dilakukan 
pada koordinat yang sama dengan sesi I dengan kecepatan angin 0,6 m/s, 
suhu 330C, dan tekanan udara 1003,8 mbar. Keadaan cuaca cerah. 

 

Gambar 7 Kecepatan angin di Desa Luluo 
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Desa Taulaa 

Desa Taulaa termasuk dalam Kecamatan Bilato dengan topografi datar 
hingga perbukitan. Terdapat hilir Sungai Paguyaman di sebelah barat desa. 
Desa ini merupakan satu-satunya di Kecamatan Bilato yang berbatasan 
langsung dengan Teluk Tomini. Penggunaan lahan pertanian lahan kering 

(jagung dan kelapa). Sarana jalan termasuk kategori aspal mulus dan mudah 
dijangkau.  

Pengambilan data dilakukan pada tanggal 6 Mei 2018 yang dilakukan pada 
dua sesi dan dua posisi yang berbeda. Sesi I (10.00-12.00) pada koordinat 
N0.49557° E122.68945°, kecepatan angin 4,2 m/s, ketinggian 17 m, suhu 
320C, dan tekanan udara 1011,4 mbar. Sesi II (4.00-6.00) pada koordinat 
N0.48470° E122.69293°, kecepatan angin 3,2 m/s, ketinggian 88 m, suhu 
320C, dan tekanan udara 1002,8 mbar. Keada cuaca cerah pada saat 
pengambilan data. 

 

Gambar 8 Kecepatan angin di Desa Taulaa 

Pengukuran kecepatan angin yang terjadi di masing-masing desa 
digambarkan dalam grafik pada Gambar 9. 
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Gambar 9 Grafik pengukuran kecepatan angin 

(Sumber : Pengolahan data, 2018) 

Dari grafik kecepatan angin yang terjadi di 5 desa menunjukaan bahwa 
kecepatan angin tertinggi terjadi di Desa Taulaa (4,2 m/s) yang diukur 
selama 2 jam (10.00 – 12.00). Desa Biluhu Tengah memiliki kecepatan angin 
minimal 0,3 m/s pada pukul 11.29-12.30 dan pada pukul 17.00-17.45 
kecepatan angin minimal 0 m/s, pada posisi koordinat yang sama. Desa 
Luluo mempunyai kecepatan angin maksimal yang paling kecil diantara 
Desa lainnya, yaitu 0,6 m/s pada pukul 16.00-16.45. 
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7. KESIMPULAN 

Pengukuran kecepatan angin hanya dilakukan satu hari tiap bulan selama 
tiga bulan berturut-turut (Maret-Mei). Kecepatan angin di sebagian wilayah 
pesisir selatan Kabupaten Gorontalo pada saat pengukuran tidak pernah 
mencapai 5 m/s dan pada saat tertentu angin tidak bertiup. Bulan tersebut 

merupakan musim transisi penghujan ke musim kemarau dan kondisi cuaca 
cerah pada saat pengukuran. Kecepatan angin yang diperoleh tersebut 
dapat dijadikan sebagai sumber energi dengan membangun kincir angin 
skala kecil dalam jumlah banyak, yang dipadukan dengan sumber tenaga 
matahari (photovoltaic). 

Dibutuhkan pengambilan data tiap bulan agar dapat dianalisa kuantitas 
energi listrik yang dihasilkan tiap bulan. Perlu dilakukan pengukuran 
kecepatan angin selama tahunan agar dapat diperoleh hasil maksimal dan 
mengetahui perbedaannya tiap waktu tertentu. Diharapkan, dengan 
ketersediaan data kecepatan angin dapat menjadi sumber data bagi segenap 
kalangan yang membutuhkan untuk dijadikan sebagai panduan apakah 
layak dibangun kincir angin.  
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LAMPIRAN 

 

Gambar 10 Pengambilan data di Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai 

(N0.50 E123.0290) 

 

Gambar 11 Pengambilan data di Desa Kayubulan, Kecamatan Batudaa Pantai 

(N0.4930 E122.9880) 
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Gambar 12 Pengambilan data di Desa Biluhu Tengah, Kecamatan Biluhu 

(N0.493390 E122.988660) 

 

Gambar 13 Pengambilan data di Desa Luluo, Kecamatan Biluhu 

(N0.49731° E122.82406°) 
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Gambar 14 Pengambilan data di Desa Taulaa, Kecamatan Bilato 

(N0.49557° E122.68945°) 

 

Gambar 15 Pengambilan data di Desa Taulaa, Kecamatan Bilato 

(N0.48470° E122.69293°) 
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