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Salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energy yang berasal dari 

fosil juga sebagai upaya untuk memberikan solusi atas permasalahan di atas sekaligus untuk 

mengurangi dampak dari pemanasan global adalah dengan mengembangkan sumber-sumber 

energy terbarukan. Salah satu sumber energy yang sangat berpotensi adalah energy arus laut, 

Indonesia dilalui salah satu arus yang sangat unik yang dikenal dengan ARLINDO. Arus Lintas 

Indonesia yang mempunyai nilai-nilai kekuatan arus ditiap lintasannya yang berpotensi untuk 

mencukupi kebutuhan listrik di Indonesia. Arlindo adalah suatu sistem di perairan Indonesia di 

mana terjadi lintasan arus yang membawa massa air dari Lautan Pasifik ke Lautan Hindia. Massa 

air Pasifik tersebut terdiri atas massa air Pasifik Utara dan Pasifik Selatan. Dengan jalur lintasan 

Arus Lintas Indonesia (Arlindo), ada beberapa provinsi yang dibidik dijadikan lokasi 

pengembangan energy arus laut yang dilalui oleh Arlindo diantaranya Nusa Tenggara Barat, 

Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara. Nilai rata-rata arus selama 3 

tahun (2004-2006) di mana di Laut Makassar rata-ratanya 11,6 Sv, Laut Lombok 2,6 Sv, Laut 

Halmahera(Lifamatola) 1,1 Sv, Laut Ombai 4,9 Sv dan Laut Timor 7,5 Sv. Nilai-nilai arus 

tersebut apabila kita konversikan ke dalam satuan Watt akan menghasilkan energy yang sangat 

besar, dimana kebutuhan listrik di Indonesia atau pun dunia akan tercukupi. 

Output dari makalah ini adalah untuk dapat mengkaji lebih jauh tentang energy yang dihasilkan 

dari arus lintas Indonesia yang nantinya untuk pengembangan energy dari arus laut dan 

menghasilkan energy terbarukan.  
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PENDAHULUAN 

1. Perkembangan peradaban manusia mulai dari zaman purba hingga sekarang ini 

menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan tersebut berdampak pula pada 

peningkatan berbagai aspek pendukung kehidupan manusia, salah satunya adalah 

kebutuhan akan energy. Energy yang digunakan manusia saat ini berasal dari pembakaran 

bahan bakar fosil. Jika ditelaah lebih lanjut penggunaan bahan bakar fosil tersebut 

mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan, diantaranya masalah yang menyangkut 

isu actual saat ini yaitu perubahan iklim dunia yang merupakan dampak dari pemanasan 

global. Bahan bakar fosil juga merupakan sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui 

(unrenewable source), artinya apabila cadangan minyak bumi di alam sudah menipis 

bahkan habis, perlu waktu yang tidak singkat untuk bisa mendapatkannya kembali. 

2. Pemenuhan kebutuhan energy di Indonesia saat ini sebagian besar masih mengandalkan 

dari sumber energy yang berasal dari bahan bakar fosil dan sedikit sekali penggunaan 

sumber energy terbarukan sehingga tidak dapat dipungkiri lagi permasalahan yang timbul 

akibat penggunaan sumber energy tersebut masih dirasakan masyarakat Indonesia. 

Sebagai contoh, energy listrik yang dihasilkan tidak cukup tersedia dan belum bisa 

tersebar merata ke seluruh daerah sampai pelosok negeri, terbukti dengan masih banyak 

masyarakat di daerah terpencil yang belum dapat menikmati energy listrik akibat sulitnya 

membangun jaringan listrik. Banyak masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah yang 

tidak mampu untuk membayar biaya pemasangan dan rekening listrik disebabkan 

mahalnya biaya operasional. 

3. Salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energy yang berasal 

dari fosil juga sebagai upaya untuk memberikan solusi atas permasalahan di atas 

sekaligus untuk mengurangi dampak dari pemanasan global adalah dengan 

mengembangkan sumber-sumber energy terbarukan. Sumber energi terbarukan 

merupakan sumber energy yang dapat diperbaharui dan apabila dikelola dengan baik 

dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Sumber energi terbarukan ini bersifat 

ramah lingkungan, mampu meminimalisir dampak sosial dan lebih murah bila 

dibandingkan dengan sumber energy yang lain.  



4. Indonesia yang merupakan negara maritime dengan luas lautan yang lebih luas daripada 

daratannya, sangat berpotensi dalam pengembangan energi terbarukan dalam bidang 

pengembangan energy arus laut. Selain dengan luasnya wilayah laut Indonesia, ada satu 

keistimewaan dari arus laut di wilayah perairan Indonesia, yaitu adanya Arus Lintas 

Indonesia (arlindo) yang merupakan pertukaran massa air yang sangat besar antara dua 

samudera yakni samudera Pasifik dan samudera Hindia. 

5. Tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk mengkaji beberapa hal yang dianggap penting 

dalam pemenuhan energy bagi Indonesia. Hal ini terutama difokuskan pada ARLINDO 

yang memang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sumber energy terbaru.  

ISI 

Sumber energi yang tidak kalah besarnya adalah arus laut Indonesia. Secara singkat, energi 

listrik dari arus laut pada prinsipnya adalah mengubah energi kinetik dari arus dan gelombang 

laut untuk menggerakkan turbin. Sebenarnya, prinsip kerja pembangkit energi arus laut mirip 

dengan PLTA, tetapi dengan konstruksi logam yang lebih baik karena harus bersentuhan 

dengan air laut yang korosif. Energi arus laut ini yang sangat berpotensi adalah dengan adanya 

Arus Lintas Indonesia (Arlindo). Diperkirakan potensi 5,6-9 terrawatt berdasarkan hasil proyek 

Arus Lintas Indonesia (Arlindo). Apabila dikonversikan menjadi listrik, arus laut Indonesia bisa 

mencapai 30.000 hingga 50.000 kali lipat dari kapasitas PLTA Jatiluhur 187 MW. 

Arlindo adalah suatu sistem di perairan Indonesia di mana terjadi lintasan arus yang membawa 

massa air dari Lautan Pasifik ke Lautan Hindia. Massa air Pasifik tersebut terdiri atas massa air 

Pasifik Utara dan Pasifik Selatan (Wyrtki, 1961; Fieux et al., 1996a).  Terjadinya arlindo 

terutama disebabkan oleh bertiupnya angin pasat tenggara di bagian selatan Pasifik dari wilayah 

Indonesia.  Angin tersebut mengakibatkan permukaan bagian tropik Lautan Pasifik Barat lebih 

tinggi dari pada Lautan Hindia bagian timur.  Hasilnya terjadinya gradien tekanan yang 

mengakibatkan mengalirnya arus dari Lautan Pasifik ke Lautan Hindia.  Arus lintas Indonesia 

selama Muson Tenggara umumnya lebih kuat dari pada di Muson Barat Laut. Beberapa hasil 

model penelitian mengungkapkan ketergantungan suhu permukaan dan simpanan bahang 

permukaan samudra Pasifik dan Hindia terhadap arus lintas ini. Kedua samudra tersebut akan 

sangat berbeda jika tanpa Arlindo (MacDonald, 1993). Ketiadaan Arlindo akan meningkatkan 

permukaan laut di Pasifik dan menurunkannya di Hindia sebanyak 2-10 cm. 



Sumber air yang dibawa oleh Arlindo berasal dari Lautan Pasifik bagian utara dan selatan.  

Perairan Selat Makasar dan Laut Flores lebih banyak dipengaruhi oleh massa air laut Pasifik 

Utara sedangkan Laut Seram dan Halmahera lebih banyak dipengaruhi oleh massa air dari 

Pasifik Selatan.  [1] mengatakan bahwa massa air Pasifik masuk kepulauan Indonesia melalui 2 

(dua) jalur utama, yaitu: 

1. Jalur barat dimana massa air masuk melalui Laut Sulawesi dan Basin Makasar. Sebagian 

massa air akan mengalir melalui Selat Lombok dan berakhir di Lautan Hindia 

sedangkan sebagian lagi dibelokan ke arah timur terus ke Laut Flores hingga Laut Banda 

dan kemudian keluar ke Lautan Hindia melalui Laut Timor. 

2. Jalur timur dimana massa air masuk melalui Laut Halmahera dan Laut Maluku terus ke 

Laut Banda.  Dari Laut Banda[1] massa air akan mengalir mengikuti 2 (dua) rute.  Rute 

utara Pulau Timor melalui Selat Ombai, antara Pulau Alor dan Pulau Timor, masuk ke 

Laut Sawu dan Selat Rote, sedangkan rute selatan Pulau Timor melalui Basin Timor dan 

Selat Timor, antara Pulau Rote dan paparan benua Australia. 

 

Gambar. Lintasan ARLINDO [1] 

Melihat perjalanan Arus Lintas Indonesia (Arlindo), ada beberapa provinsi yang dibidik 

dijadikan lokasi pengembangan energy arus laut yang dilalui oleh Arlindo diantaranya Nusa 

Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara. 

Adapun nilai-nilai kecepatan arus di Arus Lintas Indonesia (Arlindo) ini adalah mempunyai nilai 

minimal kecepatan arus ~5 an maksimal ~24 dengan rata-rata ~15 secara jelasnya dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini. 



 

Gambar. Nilai Kecepatan Arus di Lintasan ARLINDO [2] 

Dari gambar di atas, nilai pada warna merah merupakan nilai rata-rata arus selama 3 tahun 

(2004-2006) di mana di Laut Makassar rata-ratanya 11,6 Sv, Laut Lombok 2,6 Sv, Laut 

Halmahera(Lifamatola) 1,1 Sv, Laut Ombai 4,9 Sv dan Laut Timor 7,5 Sv. Data ini merupakan 

data hasil penelitian yang bernama INSTANT. Nilai pada warna hitam merupakan nilai arus pra 

penelitian INSTAN dan nilai pada warna hijau merupakan nilai arus yang melimpah lebih dari 

1250 m dimana meluap ke Laut Seram dan Laut Banda. Nilai-nilai arus di atas apabila kita 

konversikan ke dalam satuan Watt akan menghasilkan energy yang sangat besar, dimana 

kebutuhan listrik di Indonesia atau pun dunia akan tercukupi. 

Indonesia sendiri penelitian tentang pengembangan energi arus laut ini sudah dilakukan, 

contohnya Institut Teknologi Bandung telah berhasil mengembangkan turbin pembangkit energi 

arus laut skala kecil, 5.000 watt, di Nusa Penida, Bali dan Sekotong, Lombok Barat. Di 

Sekotong, tim yang sama bekerja atas permintaan Departemen Kelautan dan Perikanan untuk 

melistriki penduduk nelayan. Pembangkit di Sekotong telah beroperasi sejak Oktober 2009 dan 

menjual listrik seharga Rp500 per kWh. 

Selain itu simulasi numerik potensi daya listrik di beberapa daerah di Indonesia telah dilakukan 

oleh Laboratorium Hidrodinamika Indonesia BPP Teknologi. Contohnya hasil simulasi potensi 



daya listrik di selat Bali dan Lombok dengan menggunakan program MEC-Model buatan 

Research Committee of Marine Environment, The Society of Naval Architects of Japan. Dengan 

asumsi efisiensi turbin sebesar 0,593 dan menggunakan kecepatan arus rata-rata selama satu 

periode pasang surut (residual current) untuk tidal constant M2, potensi daya listrik di beberapa 

tempat di selat Bali pada kedalaman 12 meter, kondisi pasang perbani, dapat mencapai 300 kW 

bila menggunakan daun turbin dengan diameter 10 meter. Untuk selat Badung dan selat Lombok 

bagian selatan potensi energinya berkisar 80-90 kW. 

Adapun keuntungan dan kelebihan penggunaan energi arus laut adalah selain ramah lingkungan, 

energi ini juga mempunyai intensitas energi kinetik yang besar dibandingkan dengan energi 

terbarukan yang lain. Hal ini disebabkan densitas air laut 830 kali lipat densitas udara sehingga 

dengan kapasitas yang sama, turbin arus laut akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan turbin 

angin. Keuntungan lainnya adalah tidak perlu perancangan struktur yang kekuatannya berlebihan 

seperti turbin angin yang dirancang dengan memperhitungkan adanya angin topan karena kondisi 

fisik pada kedalaman tertentu cenderung tenang dan dapat diperkirakan. 

Dari jalur ARLINDO tersebut, terdapat wilayah laut Halmahera yang belum didapat berapa 

kecepatan arusnya dan masih dalam proses penelitian lebih lanjut. 

DISKUSI 

Melihat kondisi dari Arus Lintas Indonesia yang sangat berpotensi dilihat dari nilai rata-rata 

arus di atas. Indonesia ini seharusnya lebih gencar mengembangkan energy terbarukan dari 

energy arus laut ini, tepatnya di jalur Arus Lintas Indonesia (ARLINDO). Karena dari perkiraan 

potensinya sekitar 5,6-9 terrawatt apabila di konversikan menjadi listrik arus lintas Indonesia 

(ARLINDO) bisa mencapai 30.000 hingga 50.000 kali lipat dari kapasitas PLTA Jatiluhur 187 

MW. Kemudian dari nilai rata-rata setiap lintasan yang di lalui apabila dikonversikan menjadi 

listrik berapa megawatt coba?mungkin bisa menerangi wilayah Indonesia Tengah dan Timur. 

Dengan begitu Indonesia pun bisa lebih melakukan pembangunan di wilayah Indonesia bagian 

Tengah dan Timur yang kondisinya masih kurang dalam hal sarana dan pra sarana. 

Adapun lokasi yang ideal untuk pengembangan energy arus laut ini. Dilihat dari penelitian PL 

Fraenkel (J Power and Energy Vol 216 A, 2002) lokasi yang ideal untuk instalasi pembangkit 



listrik tenaga arus mempunyai kecepatan arus dua arah (bidirectional) minimum 2 meter per 

detik. Yang ideal adalah 2.5 m/s atau lebih. Kalau satu arah (sungai/arus geostropik) minimum 

1.2-1.5 m/s. Kedalaman tidak kurang dari 15 meter dan tidak lebih dari 40 atau 50 meter. Relatif 

dekat dengan pantai agar energi dapat disalurkan dengan biaya rendah. Cukup luas sehingga 

dapat dipasang lebih dari satu turbin dan bukan daerah pelayaran atau penangkapan ikan. 

Inggris sudah memasang prototipe skala penuh dengan kapasitas 300 MW di Foreland Point, 

North Devon, pada Mei 2003. Norwegia juga telah melakukan instalasi di Kvalsundet 

Hammerfest dengan kapasitas 700 MW. Jepang, dengan menggunakan program MEC-Model, 

melakukan studi kelayakan pemasangan turbin di Selat Kanmon antara Pulau Honshu dan 

Kyushu. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia seharusnya mulai meneliti secara 

intensif potensi energi arus laut ini dan memanfaatkannya untuk menghadapi bencana krisis 

energi karena masalah kenaikan harga dan langkanya BBM. 

Energy arus laut ini memiliki kelebihan tersendiri di bandingkan energy terbarukan yang lain. 

Dari intensitas energy kinetiknya lebih besar disebabkan densitas air laut 830 kali lipat densitas 

udara sehingga dengan kapasitas yang sama, turbin arus laut akan lebih kecil dibandingkan 

turbin angin. Selain itu tidak perlu adanya perancangan struktur yang kekuatannya berlebihan 

seperti turbin angin yang dirancang dengan memperhitungkan adanya topan karena kondisi fisik 

pada kedalaman tertentu cenderung tenang dan dapat diperkirakan. 

Dari energy arus laut ini apabila bisa dikembangkan akan menjadi pasokan sumber listrik yang 

sangat optimal karena sifat dari arus laut yang renewable dan hasil yang didapatkan akan sangat 

besar serta bisa menjadi pasokan listrik di dunia. Selain itu energy arus laut tidak menimbulkan 

masalah lingkungan yang dapat menyebabkan perubahan iklim di dunia seperti halnya sumber-

sumber yang berasal dari fosil. 

Dalam hal ini adapun kendala-kendala yang harus ditelaah dan butuh penelitian lebih lanjut 

seperti kedalaman tiap lintasan yang dilalui oleh Arlindo tersebut karena dengan kita mengetahui 

berapa kedalamannya akan dapat memudahkan kita dalam pengembangan dan pembuatan 

teknologi energy arus laut ini agar dapat berfungsi dengan baik. Kemudian kita harus lebih 

banyak belajar tentang teknologi-teknologi dari luar negeri dan perkembangannya khususnya 

tentang teknologi arus laut ini, agar kita dapat mengetahui bagaimana cara pembuatannya. 



KESIMPULAN 

 

Energi arus laut ini sangat berpotensi untuk dikembangkan apalagi Indonesia dilalui oleh lintasan 

Arus Lintas Indonesia (Arlindo). Potensi yang ada dengan nilai kecepatan arus tiap lintasan dapat 

mencukupi kebutuhan listrik Indonesia. Hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana 

mengetahui potensi kekuatan arus di lintasan ARLINDO lebih dalam lagi, untuk itu diperlukan 

penelitian lebih lanjut. 

Keuntungan dan kelebihan penggunaan energi arus laut adalah ramah lingkungan yang dapat 

mengurangi dampak perubahan iklim dan energi ini juga mempunyai intensitas energi kinetik 

yang besar dibandingkan dengan energi terbarukan yang lain. 

Ada beberapa daerah yang potensi arusnya belum dapat diidentifikasi seperti Halmahera, Seram, 

Banda dsb. Hal ini membutuhkan penelitian lanjutan dan diharapkan terdapat data yang akurat 

secara kontinu agar dapat dilakukan analisis lanjutan. Agar pengembangan energy arus lintas 

Indonesia khususnya untuk di Indonesia Timur dapat terealisasikan. 
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