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“Saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali

setelah memenuhi enam syarat, yaitu: kecerdasan, kemauan
yang kuat, kesungguhan, perbekalan yang cukup, dan
kedekatan dengan guru dalam waktu yang lama.”(Imam Syafi’i)
“Ikatlah ilmu dengan menuliskannya”. (Ali bin Abi Thalib)
“Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan
menanggung perihnya kebodohan” (Imam Syafi’i)
“Mempertahankan fokus adalah kunci sukses. Anda
seharusnya memahami bidang kompetensi Anda, keterampilan
Anda, dan menghabiskan waktu serta energi Anda di sana.”
(Bill Gates)
“Belajar adalah Jembatan Emas Menuju Kesuskesan” (Afrizal
Faisal Ali)
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Abstract
The issue of energy crisis is being hotly discussed by the general public
at this time. Indonesia has the potential for a variety of renewable energy source is still
less can be utilized optimally. Indonesia has a number of islands approximately 17,480
islands and one of country that has the longest coastline in the world number four,
which is more than 95,181 kilometers. With this coastline, one of potential for
Indonesia is develop wave energy. Wave energy potential study was conducted on the
Bawean Island, Gresik City by using Oscillating Water Column system. A point of wave
height data collection for one year on radius of seven kilometers from coastline divided
into four sea territorials. They are the northern, southern, eastern and western part of
the Bawean Island. The result is the territorial of southern part has smallest potential
on average per year the potential energy of wave energy generated at 110.51 kJ with
an average power output per year is 23.41 kW. While the territorial of western part
has the greatest potential in the other areas that the average potential energy of wave
energy per year amounted to 265.12 kJ with an average per year of electricity
generated amounted by 44.90 kW.
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Abstrak
Krisis energi adalah suatu permasalahan yang sedang hangat diperbincangkan
oleh khalayak umum pada saat ini. Indonesia memiliki potensi akan berbagai sumber
energi terbarukan yang sampai saat ini masih kurang bisa dimanfaatkan secara optimal.
Indonesia memiliki jumlah pulau mencapai 17.480 buah dan merupakan salah satu
negara yang memiliki garis pantai terpanjang nomor 4 di dunia, yaitu lebih dari 95.181
kilometer. Dengan adanya garis pantai ini, menjadi salah satu potensi bagi Indonesia
untuk mengembangkan energi gelombang laut. Studi potensi energi gelombang laut ini
dilakukan di Pulau Bawean Kabupaten Gresik dengan menggunakan sistem Oscillating
Water Column. Titik pengambilan data tinggi gelombang laut selama satu tahun di area
radius 7 kilometer dari garis pantai terbagi menjadi empat wilayah perairan, yaitu
bagian utara, bagian selatan, bagian timur, dan bagian barat Pulau Bawean. Hasilnya
wilayah perairan selatan Pulau Bawean memiliki potensi terkecil yakni rata-rata per
tahun energi potensial gelombang laut yang dihasilkan sebesar 110,51 kJ dengan ratarata daya listrik yang dihasilkan per tahun adalah 23,41 kW. Sedangkan wilayah
perairan barat Pulau Bawean memiliki potensi terbesar dari wilayah lainnya yakni ratarata energi potensial gelombang laut per tahun sebesar 265,12 kJ dengan rata-rata per
tahun daya listrik yang dihasilkan sebesar 44,90 kW.

Kata Kunci: Energi Terbarukan, Oscillating Water Column, Energi Gelombang
Laut, Remote Island
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