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KATA PENGANTAR  

Assalamu Alaikum w. w dan Salam Sejahtera.  

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan 
karunia-Nya Laporan Akhir “Prospek Sistem Energi Hibrid 

Asal Panas Bumi Dan Energi Matahari Di Gorontalo” dapat 
terselesaikan dengan baik. Laporan Akhir ini menyajikan 
informasi mengenai prospek energi terbarukan asal panas 
bumi dan energi panas matahari untuk dikembangkan 
menjadi sebuah sistem energi hibrid atau Pembangkit 

Listrik Tenaga Hibrid. Sebaran lokasi potensi energi terbarukan asal panas 
bumi pada Provinsi Gorontalo diolah secara spasial dengan berdasarkan 
data sekunder hasil penyelidikan Kementerian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (KESDM) pada Buku Potensi Panas Bumi Indonesia Jilid 2 Tahun 
2017. Untuk data potensi energi panas matahari didapatkan dari opensource 

web, (http://solargis.com), yang diolah berdasarkan analisa nilai Direct 

Normal Irradiation (DNI) dan Global Horizontal Irradiation (GHI) Indonesia, 
yang telah disederhanakan menurut wilayah kajian Provinsi Gorontalo. 
Terselesaikannya laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang 
berguna bagi para pembuat kebijakan pada daerah kajian. Dengan demikian 
pemerintah dapat berperan serta melakukan penelitian yang lebih lanjut dan 
berkelanjutan, dalam rangka penilaian/pengukuran (assessment/ 

measurement), eksplorasi dan eksploitasi (exploration and exploitation) pada 
potensi energi terbarukan yang ada untuk dikembangkan menjadi sebuah 
Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid atau Sistem Energi Hibrid. Sehingga 
harapan di masa depan terwujudnya Kemandirian dan Pemerataan Energi 
di seluruh Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Gorontalo segera dapat 
terwujud. Wassalam. Salam Mandiri Energi  

 Peneliti SHERA,  

 

Ivan Taslim  

Universitas Muhammadiyah Gorontalo  

  

http://solargis.com/
http://solargis.com/
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ABSTRACT  

This research aims to know prospects of development of Hybrid Power 
Plants in Gorontalo Province. The planning of this Hybrid Power Plants 

(PLTH) by using of 2 renewable energy potency from geothermal and solar 
thermal radiation in the research area. Method used in this research for 

determining the prospects is with collect secondary data by distribution of 
geothermal potential locations from the investigation areas of the Ministry 

of Energy and Mineral Resources, as well as the daily and annual average 
value analysis of Direct Normal Irradiation (DNI) and Global Horizontal 

Irradiation (GHI) which are open data from SolarGIS. The DNI and GHI 
values themselves are reference data to be used in Photovoltaic (PV) power 
plant installations. The result is that there are 7 locations of geothermal 

potential in Gorontalo Province with forecasting capacity of 10-25 kWh. The 
mean values of DNI ranged from 1.6 to 5.6 kWh / m2 (daily) and 584-2045 

kWh / m2 (annual), and the mean GHI ranged from 3.66.0 kWh / m2 (daily) 
and 1314-2191 kWh / m2 (annual). From the analysis of data that has been 

obtained can be concluded that in the province of Gorontalo has the prospect 
to be developed PLTH especially in Bone Bolango Regency area which has 

a distribution of geothermal potency more from another area.  

Keywords: open data, photovoltaic, geothermal, hybrid energy, gorontalo  
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ABSTRAK  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prospek pengembangan 

Pembangkit Listrik dengan Tenaga Hibrid atau Hybrid Energy System 

di wilayah Provinsi Gorontalo. Rencana pengembangan pembangkit 

listrik dengan tenaga hibrid (PLTH) tersebut direncanakan dengan 

memanfaatkan 2 potensi energi terbarukan asal panas bumi dan 

radiasi panas matahari di wilayah penelitian. Metode yang 

digunakan dalam menentukan prospek yaitu dengan 

mengumpulkan data sekunder berupa sebaran lokasi potensi panas 

bumi di wilayah kajian hasil penyelidikan Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral, serta hasil analisa nilai rerata harian dan 

tahunan Direct Normal Irradiation (DNI) dan Global Horizontal 

Irradiation (GHI) yang merupakan data terbuka dari SolarGIS. Nilai 

DNI dan GHI sendiri merupakan data acuan yang akan digunakan 

dalam instalasi pembangkit listrik Photovoltaic (PV). Hasil yang 

didapatkan yaitu terdapat sekitar 7 lokasi potensi panas bumi di 

Provinsi Gorontalo dengan prakiraan kapasitas 1025 KWh. Nilai 

rerata DNI berkisar antara 1,6-5,6 kWh/m2 (harian) dan 584-2045 

kWh/m2 (tahunan), serta rerata GHI berkisar 3,6-6,0 kWh/m2 

(harian) dan 1314-2191 kWh/m2 (tahunan). Dari analisa data yang 

telah didapatkan dapat dsimpulkan bahwa pada wilayah Provinsi 

Gorontalo memiliki prospek untuk dikembangkan PLTH terutama 

pada daerah Kabupaten Bone Bolango yang memiliki sebaran potensi 

panas bumi yang lebih banyak dari daerah lainnya.  
 

Kata kunci: data terbuka, photovoltaic, panas bumi, hibrid energi, 

gorontalo  
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PENDAHULUAN  

Latar Belakang  

Energi merupakan kebutuhan dasar dan salah satu dari penggerak ekonomi 
bangsa. Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta 
meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi di negara Indonesia, 
diperlukan manajemen yang komprehensif dalam pengelolaannya. 
Pengelolaan dan pemanfaatan energi secara komprehensif juga merata, akan 
serta merta membangun masyarakat yang sejahtera. Hal ini sesuai dengan 
pernyataan Presiden Republik Indonesia pada penyelenggaraan Konferensi 
Para Pihak (COP) ke-21 di Paris, bahwa Indonesia berkomitmen untuk 
mengurangi emisi gas rumah kaca yaitu 29% pada tahun 2030, yaitu salah 
satunya melalui percepatan pembangunan energi terbarukan (KLHK, 2015).  

Saat ini pengembangan energi terbarukan di Indonesia telah menjadi sebuah 
keharusan sebagaimana yang telah diatu dalam Peraturan Pemerintah No. 
79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Indonesia memiliki 
potensi sumber daya energi yang begitu besar dan beragam. Tidak hanya 
energi fosil, tetapi potensi energi terbarukan juga tersebar di seluruh 
Indonesia. Diantaranya adalah tenaga air, panas bumi, biomassa, biogas, 
angin, arus ombak lautan, panas matahari dan lainnya dapat dimanfaatkan 
sebagai energi alternatif menggantikan ketergantungan pada bahan bakar 

fosil yang semakin terbatas baik dalam jumlah maupun cadangan (Kholiq, 
2015). Menurutnya lagi (Kholiq, 2015) komposisi konsumsi energi nasional 
saat ini adalah bahan bakar: 52,50%; Gas: 19,04%; Batu bara: 21,52%; Air: 
3,73%; Panas Bumi: 3,01%; dan energi terbarukan: 0,2%. Energi terbarukan 
saat ini hanya 7,7% dari total pembaruan energi nasional yang ditargetkan 
untuk berkontribusi yaitu 23% atau setara dengan 45GW pada tahun 2025.  

Atas dasar bahwa penggunaan energi terbarukan sebagai pengganti 
alternatif untuk bahan bakar fosil yang semakin berkurang, maka perlu 
upaya penilaian (assessment), penyelidikan (exploitation) dan pengelolaan 
(exploration) nilai potensi energi tersebut agar dapat dimanfaatkan secara 
maksimal demi kesejahteraan rakyat. Salah satu potensi energi terbarukan 
yang belum maksimal dimanfaatkan dengan sistem hibrid di Indonesia 
adalah energi asal dari panas bumi (geo/hidrotermal) beserta energi yang 
memanfaatkan radiasi panas matahari (solar thermal energy). Kondisi 
struktur geologi Indonesia yang terletak pada cincin sabuk api sebagai 
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akibat oleh posisinya yang berada pada 3 lempeng aktif dunia, tidak hanya 
membuat negara ini berpotensi terjadi bencana, tetapi juga memiliki potensi 
sumber daya alam (SDA) yang melimpah seperti halnya manifestasi panas 
bumi yang tersebar di beberapa wilayahnya. Selain itu, letak geografisnya 
yang berada pada zona ekuatorial atau wilayah garis khatulistiwa, juga 
dengan serta merta membuat negara ini mempunyai waktu yang lebih lama 
dalam mendapatkan penyinaran matahari. Sehingga sumber energi asal 
radiasi panas matahari sekiranya juga dapat dimanfaatkan sepanjang tahun. 
Berdasarkan tatanan tektonik geologi dan posisi geografis yang telah 
dijelaskan, maka perlu diketahui nilai potensi pada masing-masing sumber 
energi pada tiap wilayah di Indonesia, seperti halnya pada wilayah Provinsi 
Gorontalo.  

Atas dasar hal tersebut maka dirasa perlu melaksanakan penelitian yang 
bertujuan untuk menentukan atau penilaian prospek pengembangan 
sebuah sistem energi hibrid yang berasal dari penggabungan energi 
terbarukan, yaitu asal panas bumi dan radiasi panas matahari di wilayah 
Provinsi Gorontalo. Masalah yang dapat diidentifikasi berdasarkan latar 
belakang penelitian di atas diantaranya adalah:  

1. Perlunya meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi untuk 
mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.  

2. Krisis energi (fosil) yang terjadi di Indonesia memerlukan 
penemuan, penilaian, penyelidikan, pengelolaan hingga 
pemanfaatan energi terbarukan yang berkelanjutan demi 
kesejahteraan masyarakat.  

3. Tinjauan secara geologi dan geografis Indonesia, khususnya di 
Provinsi Gorontalo, diperkirakan memiliki beberapa potensi energi 
terbarukan yang dapat dikembangkan dengan bersistem hibrid.  

4. Terdapat 2 (dua) buah energi terbarukan, yaitu asal panas bumi dan 
panas matahari yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi 
sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid atau sistem energi hibrid.  

Dari masalah yang telah diidentifikasi maka dapat dirumuskan masalah 
penelitian yaitu: Bagaimana prospek pengembangan pembangkit listrik 
tenaga hibrid atau sistem hibrid dari energi terbarukan asal panas bumi dan 
radiasi panas matahari pada Provinsi Gorontalo? Hasil dari penelitian ini 
diharapkan bermanfaat sebagai informasi ke Pemerintah Daerah. Karena 
jika sekiranya kedua energi terbarukan tersebut memiliki prospek untuk 
dikembangkan, maka harus segera dibangun dan dikelola yaitu sebuah 
pembangkit listrik dengan tenaga hibrid atau bersistem hibrid asal energi 
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baru dan terbarukan. Dengan demikian program pengembangan ini 
bermanfaat pada aspek pemerataan energi (listrik) di seluruh wilayah 
Gorontalo demi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, 
khususnya pada daerah pulau dan/ juga terpencil.  

Tujuan  

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian yang ingin dicapai adalah:  

1. Bertujuan untuk menganalisa dan/ mengetahui besar prospek energi 
terbarukan asal panas bumi di wilayah Provinsi Gorontalo.  

2. Bertujuan untuk menganalisa dan/ mengetahui besar prospek energi 
terbarukan asal energi panas matahari di wilayah Provinsi Gorontalo.  
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STUDI PUSTAKA  

Kondisi Umum Wilayah Penelitian  

A. Letak Administratif dan Iklim  

Provinsi Gorontalo merupakan sebuah wilayah di Indonesia yang baru 
terbentuk dari pemekaran Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Undang-
Undang RI No. 38 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo. 
Provinsi Gorontalo dengan Ibukota di Kotamadya Gorontalo terletak pada 
posisi astronomis antara 0o 19’ – 0o 57’ Lintang Utara (LU) dan 121o 23’ – 125o 
14’ Bujur Timur (BT). Dari posisi tersebut wilayah Provinsi Gorontalo secara 
administrasi berbatasan dengan Laut Sulawesi di sebelah Utara dan di 
sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Teluk Tomini. Sedangkan di 
sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, dan di sebelah 
Timurnya dengan Provinsi Sulawesi Utara. Hingga tahun 2017, Provinsi 
Gorontalo terbagi menjadi 5 wilayah Kabupaten dan 1 Kotamadya. Adapun 
5 wilayah Kabupaten dan 1 Kotamadya diantaranya adalah Pohuwato, 
Boalemo, Gorontalo, Gorontalo Utara, Bone Bolango dan Kota Gorontalo. 
Provinsi Gorontalo memiliki luas wilayah 12.435 km2 atau hanya 0,63% dari 
luas negara Indonesia (BPS Provinsi Gorontalo, 2017).  

Letaknya secara astromis dekat dengan garis Khatulistiwa serta ketinggian 
dan jarak dari dan/ di atas laut menjadikan wilayah ini mempunyai suhu 
udara yang cukup panas. Suhu minimum terjadi di bulan Agustus yaitu 
sekitar 23,3 oC dan maksimum terjadi pada bulan April yaitu 34,7 oC, atau 
jika dirata-ratakan selama setahun berkisar antara 26 -28.6 oC. Kelembaban 
udara di wilayah ini juga tergolong relatif tinggi berkisar rata-rata 79,8% di 
tahun 2016 dengan kecepatan angin konstan disepanjang tahun 11-23 knot. 
Curah hujan maksimum terdapat pada bulan Oktober dengan jumlah hari 

hujan terbanyak pada bulan Mei mencapai 23 hari (BMKG Gorontalo, 2017).  

B. Tatanan Geologi  

Peta Geologi untuk Provinsi Gorontalo masuk ke dalam lembar 
Kotamobagu 2316 & 2317, Skala: 1:250.000 (Apandi, T., dan S. Bachri, 
1997); lembar Tilamuta 2216 & 2217, Skala: 1:250.000 (S. Bachri, Sukido 
dan N. Ratman, 1993); dan lembar Toli-Toli 2116 & 2117, Skala: 1: 250.000 
(N. Ratman, 1976). Proses litotektonik yang terjadi di Indonesia 
menyebabkan Pulau Sulawesi memiliki empat buah lengan dengan 
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tektonika yang berbeda-beda membentuk satu kesatuan mozaik geologi. 
Berdasarkan pembagian struktur litotektoniknya, wilayah penelitian 
masuk pada zona Mandala Barat (west & north Sulawesi volcano-arc) 
sebagai jalur magmatik (Cenozoic volcanics and plutonics rocks) (Gambar 
1).  

 

Gambar 1 Peta satuan litotektonik Sulawesi (Leeuwen, 1994)  

Wilayah penelitian merupakan bagian ujung timur paparan sunda, yang 
secara umum didominasi oleh batuan gunungapi berumur Eosen-Pliosen 
berselingan dengan batuan sedimen dan sebaliknya, serta sebagian 
batuan terobosan (Leeuwen, 1994). Batuan di daerah ini lebih bersifat 
riodasitik sampai andesitik, terbentuk pada Miosen-Resen dengan 
batuan dasar basaltik yang terbentuk pada Eosen-Oligosen pada skala 
waktu geologi. Jika mencermati peta geologi yang disederhanakan dari 
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Bachri, dkk (1993) dan Apandi & Bachri (1997), maka dapat disimpulkan 
bahwa pada wilayah Gorontalo merupakan bagian dari lajur volcano-
plutonik Sulawesi utara yang didominasi oleh batuan gunung api Eosen-
Pliosen dan batuan terobosan. Pada batuan gunung api umumnya 
dijumpai selingan batuan sedimen, dan sebaliknya pada satuan batuan 
sedimen dijumpai selingan batuan gunung api, sehingga kedua batuan 
tersebut menunjukkan hubungan superposisi yang jelas (Sompotan, 
2012).  

Provinsi Gorontalo mempunyai topografi yang sebagian besar 
merupakan pesisir pantai di sebelah selatan yang berbatasan langsung 
dengan Teluk Tomini, dan sebelah utara berbatasan dengan Laut 
Sulawesi. Terdapat juga bentang lahan pedataran hingga pegunungan 
yang berada pada elevasi 0-2.065 m dari permukaan laut (mdpl). Secara 
fisiografis dikelompokkan menjadi 3 satuan wilayah morfologi, yaitu: (1) 
Satuan morfologi pesisir/laut, merupakan daerah pantai di sebelah 
selatan yang berbatasan langsung dengan Teluk Tomini dan di sebelah 
utara berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi, (2) Satuan morfologi 
dataran, merupakan daerah dataran rendah yang berada di bagian 
tengah wilayah cekungan limboto yaitu di sekitar Danau Limboto. Pada 
umumnya daerah ini terdiri dari satuan aluvium dan endapan danau. 
Aliran sungai di wilayah ini umumnya mempunyai pola sub dendtritik 
dan sub parallel, (3) Satuan morfologi pegunungan, umumnya dicirikan 
dengan bentuk alam yang menunjukkan bentuk puncak mengkerucut 
dengan lereng relatif landai hingga terjal dengan ketinggian sampai 2.065 
m di atas permukaan laut (dpl), yang didominasi oleh satuan batuan 
Gunungapi dan batuan sedimen berumur Tersier hingga Kuarter.  

Sistem Energi Hibrid  

Tatanan geologi Indonesia menjadikan negara ini mendapat sebutan Ring of 

Fire akibat letak gunung apinya yang membentang sepanjang jalur 
pegunungan Sirkum Pasifik (Gambar 2). Kondisi ini menjadi keuntungan 
tersendiri untuk Indonesia. Aktivitas magmatik yang tinggi juga 
menghasilkan zona mineralisasi di beberapa wilayah. Selain itu potensi 
sumber daya panas bumi yang besar dan didukung oleh kondisi iklim tropis 
yang memiliki curah hujan tinggi, menjadikan potensi panas bumi 
Indonesia cukup tinggi untuk dilakukan pengembangan. Energi panas bumi 
(geothermal) adalah energi sumber daya alam berupa air panas atau uap 
yang terbentuk dalam reservoir di dalam bumi melalui pemanasan air 
bawah permukaan oleh batuan beku panas. Air permukaan yang berasal 
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dari sungai, hujan, danau, laut dan lain-lain meresap menjadi air tanah, 
mengalir dan bersentuhan dengan tubuh magma atau batuan beku panas 
tersebut, mendidih serta kemudian membentuk air dan uap panas karena 
berat jenis, temperatur dan tekanannya, uap dan air panas ini mengalir 
kembali ke permukaan melalui bidangbidang rekahan di lapisan kulit bumi 
dan membentuk manifestasi panas bumi (Ulumiyah, dkk., 2013).  

 

Gambar 2 Peta sebaran gunungapi di Indonesia (USGS, 2016)  

A. Energi asal Panas Bumi (Geothermal)  

Panas bumi (geothermal) merupakan energi yang bersifat ramah 
lingkungan bila dibandingkan dengan jenis energi lainnya terutama 
yang berasal dari hasil pembakaran bahan bakar fosil (fossil fuel). Sumber 
energi panas bumi cenderung tidak akan habis, karena proses 
pembentukannya yang terus menerus selama kondisi lingkungan 
geologi dan hidrologinya tetap terjaga keseimbangannya (Saputri, 2014). 
Indonesia berada dalam kerangka tektonik dunia yang sangat erat 
kaitannnya dengan potensi energi panas bumi (geothermal). Potensi 
geothermal di Indonesia tersebar di berbagai provinsi yaitu Jawa, 
Sumatra, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan provinsi lainnya. Adanya 
manifestasi permukaan seperti fumarol, tanah beruap panas, sinter silica, 
alterasi hidrotermal dan mata air panas merupakan indikator adanya 

energi panas bumi. Semua manifestasi permukaan tersebut memiliki 
suhu yang relatif lebih tinggi dari lingkungan sekitarnya (Hariyanto dan 
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Robawa, 2016). Adapun beberapa tipe dari manifestasi panas bumi 
diantaranya adalah:  

I. Manifestasi Panas Bumi berdasarkan keaktifannya  
a) Manifestasi aktif, yaitu manifestasi yang gejala dan 

perubahannya dapat diamati seperti mata air, kolam air, tanah 
beruap, fumarol, dll.  

b) Manifestasi Fosil/ non-aktif, yaitu manifestasi yang berupa 
alterasi batuan akibat adanya interaksi batuan sekitar dengan 
fluida hidrotermal seperti sinter silika, sinter travertine, residu 
silika, dll.  

II. Manifestasi Panas Bumi berdasarkan intensitas transfer/discharge 
fluidanya  
a) Manifestasi Direct discharge, yaitu manifestasi yang 

mengeluarkan fluida secara kontinu dengan cara 
mengalirkannya langsung keluar ke permukaan. Contohnya 
adalah mata air, fumarol, dll.  

b) Manifestasi Diffuse discharge, yaitu manifestasi yang 
mengeluarkan fluida secara kontinu dengan cara 
mengalirkannya secara difusi. Contohnya adalah tanah beruap, 
tanah hangat, kaipohan dll.  

c) Manifestasi Intermitten discharge, yaitu manifestasi yang 
mengeluarkan fluida secara periodik/intermitten. Contohnya 
adalah geyser.  

d) Manifestasi Concealed discharge, yaitu manifestasi yang 
mengeluarkan fluida secara tersembunyi, biasanya dibawah 
sungai atau laut. Contohnya adalah rembesan/seepage.  

e) Manifestasi Catastrophic discharge, yaitu manifestasi yang 
mengeluarkan fluida secara catastrophic atau hanya sesekali saja 
namun dengan intensitas yang sangat besar seperti erupsi 
hidrotermal.  

Keberhasilan pemetaan manifestasi geotermal, akan lebih memudahkan 
proses eksplorasi potensinya hingga dapat dieksploitasi dalam 
pemanfaatannya sebagai sumber energi alternatif. Selanjutnya, 
geotermal sebagai energi alternatif akan dikembangkan bersama dengan 
energi terbarukan lainnya menjadi sebuah pembangkit listrik tenaga 
hibrid atau dengan Sistem Energi Hibrid. Yaitu sebuah sistem 
pembangkit listrik hasil penggabungan dua atau beberapa sumber energi 
alternatif seperti panas bumi, sinar matahari, air, angin, menjadi sumber 
energi baru yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi 
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ketergantungan dalam penggunaan energi fosil yang semakin terbatas, 
tidak ramah lingkungan dan tidak terbarukan (non-renewable energy). 
Selain itu, hal ini dapat menjadi solusi tepat dalam penyaluran jaringan 
listrik ke daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh Perusahaan Listrik 
Negara (PLN), seperti pada daerah pulau-pulau terpencil dan/atau 
pemukiman yang berada di wilayah hutan dan pegunungan. Oleh 
karena Sistem Energi Hibrid merupakan hasil penggabungan beberapa 
energi terbarukan, maka akan lebih efektif dan efisien jika dapat 
disesuaikan dengan potensi energi yang ada pada daerah penelitian.  

Jika melihat posisi secara geografis daerah penelitian yang dekat dengan 
khatulistiwa atau garis ekuator, maka dimungkinkan pemanfaatan 
potensi energi panas bumi dapat dikembangkan menjadi sebuah Sistem 
Energi Hibrid bersama dengan energi dari panas matahari (tenaga 
surya). Energi dari tenaga surya telah banyak dimanfaatkan sebagai 
pembangkit listrik, seperti halnya pada daerah Propinsi Sulawesi Utara 
(sebelah timur daerah Provinsi Gorontalo). Arota, dkk., (2013) telah 
berhasil merancang sebuah Pembangkit Listrik Hibrida dengan 
memanfaatkan potensi energi panas matahari (rata-rata per hari 8,073 
kWh/m2) bersama energi angin (rata-rata 3 m/s per bulan Juli, Agustus 
dan September) yang didukung oleh diesel generator sebagai tenaga 
sekunder dan baterai (accu) sebagai media penyimpan energi.  

Berkenaan dengan hal tersebut, bahwa tatanan geologi dan letak 
geografis wilayah kajian tidak jauh berbeda dengan Provinsi Sulawesi 
utara, maka tentu pengembangan sistem energi hibrid juga dapat 
dikembangkan di wilayah Provinsi Gorontalo. Sehingga untuk 
merencanakan pengembangan sistem energi hibrid di wilayah 
penelitian, maka dalam penelitian ini akan akan dilakukan pemetaan 
sebaran (spatial data mapping) potensi panas bumi di wilayah kajian 
dengan mengacu pada data yang bersumber dari laporan kerja 
Kementerian Energi dan  

Sumber Daya Mineral (KESDM) Tahun 2017. Serta dilakukan analisis 
geospasial (geospatial analyst) dengan memaanfaatkan beberapa data 
terbuka (open data) yang diolah dengan perangkat open source Sistem 
Informasi Geografis (SIG). Hal ini dilakukan untuk mendapatkan variasi 
rerata energi radiasi panas matahari yang sekiranya berguna dalam 
pengembangan instalasi Photovoltaic (PV). Dengan diketahuinya potensi 
energi terbarukan di wilayah penelitian, diharapkan dapat 
dikembangkan menjadi sebuah Pembangkit Listrik Tenaga Hibrid atau 
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Hybrid Energy System yang memanfaatkan energi asal panas bumi 
bersama energi asal radiasi panas matahari.  

B. Energi asal Panas Matahari (Solar thermal)  

Pemanfaatan energi yang berasal dari matahari menawarkan peluang 
untuk dikelola secara jangka panjang. Tujuannya adalah agar terjadi 
peningkatan ekonomi yang berkelanjutan, terciptanya masyarakat yang 
sehat dan terpelajar, kondisi lingkungan bersih, dan sebagainya. 
Pembangkit listrik asal matahari memanfaatkan radiasi sinar dan panas 
yang jatuh pada permukaan bumi. Elemen penting dari enerrgi asal 
matahari adalah bahwa dapat dikembangkan pada daerah-daerah 
terpencil yang belum memiliki atau tanpa akses ke jaringan listrik. 
Sementara sumber daya surya adalah bahan bakar untuk pembangkit 
listrik tenaga surya, kondisi geografis dan iklim setempat menentukan 
efisiensi operasi mereka. Bahan bakar gratis membuat teknologi surya 
menarik. Namun investasi yang efektif dan keputusan teknis 
membutuhkan data surya dan meteorologi yang terperinci, akurat dan 
tervalidasi. Data yang akurat adalah juga diperlukan untuk operasi 
pembangkit listrik tenaga surya yang hemat biaya. Sumber daya surya 
berkualitas tinggi dan meteorologi data dapat diperoleh dengan model 
meteorologi berbasis satelit dan pada instrumen yang dipasang di 
stasiun meteorologi (World Bank, 2017).  

  



11 | C D S R - S H E R A  

 

 

METODOLOGI  

Lokasi Dan Waktu Penelitian  

Lokasi penelitian berada pada wilayah Provinsi Gorontalo yang terletak 
pada posisi astronomis antara 0o 19’ – 0o 57’ Lintang Utara (LU) dan 121o 23’ 
– 125o 14’ Bujur Timur (BT) (Gambar 3). Pelaksanaan penelitian dilakukan 
selama 1 tahun yaitu semenjak Mei 2017 hingga Mei 2018.  

 

Gambar 3 Wilayah Provinsi Gorontalo 

MILESTONE  

Penelitian yang berjudul “Prospek Sistem Energi Hibrid Asal Panas Bumi 

dan Energi Panas Matahari Di Gorontalo” merupakan sebuah studi 
pendahuluan dan review terhadap potensi energi baru dan terbarukan yang 
ada di wilayah Gorontalo untuk digunakan dalam pengembangan 
Pembangkit Listrik Tenaga hibrid/Sistem Energi Hibrid. Energi terbarukan 

yang dikaji hanyalah yang berasal dari panas bumi dan panas matahari. 
Pada penelitian ini akan memanfaatkan data sebaran lokasi potensi panas 
bumi di wilayah penelitian untuk dipetakan secara spasial, dan juga 
dilakukan analisa nilai Direct Normal Irradiation (DNI) dan Global Horizontal 

Irradiation (GHI) yang bersumber dari solarGIS.com, untuk wilayah Provinsi 
Gorontalo (disederhanakan dari seluruh Indonesia). Dari hasil penelitian ini 
akan di-review bagaimana prospek pengembangan Pembangkit Listrik 

Tenaga Hibrid atau Sistem Energi Hibrid dengan analisa data sebaran 
potensi lokasi panas bumi dan sebaran energi matahari berdasar nilai DNI 
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dan GHI pada permukaan wilayah kajian. Sehingga dengan diketahuinya 
prospek sistem energi hibrid dari 2 jenis energi terbarukan yang ada, dan 
agar penelitian ini berkelanjutan, maka perlu tahap pengembangan untuk 
pengukuran dan instalasi pada pemilihan daerah pulau dan/ terpencil 
untuk dimanfaatkan oleh masyarakat.  

Metode Perolehan Data  

Penelitian ini dilakukan dengan pendahuluan studi literatur yang 
berhubungan dengan penelitian berupa Pustaka artikel ilmiah, Buku 
maupun penelusuran informasi dari internet. Penelitian ini akan dilakukan 
mengumpulkan beberapa data sekunder yaitu diantaranya adalah:  

1. Laporan penyelidikan potensi panas bumi yang berasal dari instansi 
Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral (KESDM) pada wilayah 
Provinsi Gorontalo.  

2. Data spasial (raster) untuk rata-rata harian dan tahunan yaitu Direct 

Normal Irradiation (DNI) serta Global Horizontal Irradiation (GHI) untuk 
wilayah Provinsi Gorontalo yang bersumber dari: http://solargis.com  

Metode Pengolahan Data  

Data-data yang telah didapatkan tersebut akan diolah dan dianalisis 
menggunakan perangkat Sistem Informasi Geografis (SIG):  

1. Sebaran spasial lokasi potensi panas bumi di wilayah Provinsi 
Gorontalo yang ditumpang susun (overlay) pada peta dasar 
topografi Indonesia;  

2. Spasial data (raster) DNI dan GHI berupa nilai normal radiasi 
matahari langsung dan radiasi horisontal pada wilayah permukaan 
lokasi penelitian Provinsi Gorontalo;  

3. Hasil analisa berupa informasi rerata besar energi asal panas 
matahari (solar thermal) yang dapat dimanfaatkan sebagai energi 
terbarukan untuk pemasangan instalasi Photovoltaic (PV). Data-data 
tersebut kemudian dianalisa, yaitu persebaran lokasi panas bumi 
dengan nilai DNI dan GHI, sehingga akan menjadi sebuah informasi 
mengenai prospek untuk pengembangan sistem energi hibrid 
dengan memanfaatkan energi terbarukan asal panas bumi dan 
matahari di wilayah Provinsi Gorontalo;  

  

http://solargis.com/
http://solargis.com/
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Direct Normal Irradiation (DNI)  

Direct Normal Irradiation (DNI) atau Iradiasi Normal Langsung yang berasal 
dari energi surya digunakan untuk menghitung konsentrasi output pada 
instalasi Photovoltaic (PV). Konsentrat PV menggunakan optik untuk 
memusatkan radiasi matahari dengan cara menangkap radiasi sinar surya 
secara langsung, diistilahkan dengan DNI, dan bukan difus atau komponen 
yang dipantulkan dari radiasi matahari yang terjadi. Analisa DNI pada 
wilayah kajian Provinsi Gorontalo berkisar antara 2,0 kWH/m2 – 5,6 
kWH/m2 (total rerata harian) dan/atau sekitar 730 kWH/m2 – 2.045 
kWH/m2 (total rerata tahunan). Nilai DNI pada wilayah kajian disajikan 
secara spasial pada Gambar berikut:  

 

Gambar 4 Rerata Direct Normal Irradiation (DNI) Provinsi Gorontalo periode tahun 
2007-2016 (disederhanakan dari DNI Indonesia, Sumber: SolarGIS, 2017) 
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Global Horizontal Irradiation (GHI)  

Global Horizontal Irradiation (GHI) atau Iradiasi Horisontal Global 
merupakan total insiden radiasi matahari pada permukaan datar 
(horisontal). Hal ini adalah jumlah yang didapatkan dari Direct Normal 

Irradiance (DNI), Diffuse Horizontal Irradiance (DHI) dan radiasi yang 
dipantulkan oleh tanah. Solar GHI dapat digunakan untuk menghitung 
output dari instalasi Photovoltaic (PV) dengan panel bidang datar. Analisa 
GHI pada wilayah kajian Provinsi Gorontalo berkisar antara 3,6 kWH/m2 – 
6,0 kWH/m2 (total rerata harian) dan/atau sekitar 1314 kWH/m2 – 2.191 
kWH/m2 (total rerata tahunan). Nilai GHI pada wilayah kajian disajikan 
secara spasial pada Gambar 5 berikut:  

 

Gambar 5 Rerata Global Horizontal Irradiation (GHI) Provinsi Gorontalo periode 
tahun 2007-2016 (disederhanakan dari GHI Indonesia, Sumber: SolarGIS, 2017)  

Manifestasi Panas Bumi di Provinsi Gorontalo  

Berdasarkan hasil penyelidikan panas bumi pada wilayah Provinsi 
Gorontalo oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), 
terdapat sekitar 7 titik lokasi manifestasi yang telah berhasil diidentifikasi. 
Metode yang digunakan oleh KESDM dalam penyelidikan manifestasi 
panas bumi di wilayah tersebut yaitu dengan melakukan pengukuran nilai 
manifestasi yang tersingkap di permukaan serta dengan melakukan akuisisi 
geologi lapangan, geofisika (geomagnet dan geolistrik) dan uji laboratorium 
geokimia. Adapun lokasi panas bumi (Gambar 6) yang telah berhasil 
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diidentifikasi terdapat pada daerah Dulangeya (Kab. Boalemo), Diloniyohu 
dan Pentadio (Kab. Gorontalo) dan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) 
Suwawa Libungo 1 dan 2, Lombongo dan Pangi (Kab. Bone Bolango).  

 

Gambar 6 Lokasi sebaran potensi Panas Bumi pada Provinsi Gorontalo  
(Sumber: KESDM, 2017) 

Lokasi sebaran potensi panas bumi yang telah berhasil diidentifikasi 
memiliki variasi nilai manifestasi suhu permukaan dan prakiraan kapasitas 

energi (MWe) yang dapat dihasilkan (Tabel 1).  

Tabel 1 Lokasi Sebaran Potensi Panas Bumi di Provinsi Gorontalo  

No  X_UTM  Y_UTM  
Location 

name  
District  

Surface  
Temp  
(°C)  

Forecasts  
Capacity  
(MWe)  

1  516102.0832  57424.85754  
WKP  Suwawa  
(Libungo-1)  

Bone 
Bolango  

82.6  

20  
2  517520.1538  57987.98319  

WKP  Suwawa  
(Libungo-2)  

Bone 
Bolango  81  

3  520184.0818  60711.10195  
WKP  Suwawa  
(Lombongo)  

Bone 
Bolango  48.7  

4  527852.0501  56203.85509  
WKP Suwawa  
(Pangi)  

Bone 
Bolango  52.6  

5  452380.2314  74468.67397  Diloniyohu  Gorontalo   -  15  
6  500933.4199  68006.70816  Pentadio  Gorontalo   -  25  
7  415576.8995  54275.05612  Dulangeya  Boalemo   -  10  

(Sumber: Buku Potensi Panas Bumi Indonesia Jilid 2. KESDM, 2017)  
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Pembahasan  

Hasil sebaran lokasi panas bumi dan hasil analisa DNI dan GHI di wilayah 
Provinsi Gorontalo diketahui bahwa radiasi sinar matahari secara langsung 
(direct) maupun secara horisontal (horizontal) memiliki potensi untuk 
dimanfaatkan sebagai Pembangkit listrik tenaga hibrid. Manifestasi potensi 
panas bumi teridentifikasi lebih banyak pada daerah Kabupaten Bone 
Bolango daripada daerah lainnya dengan prakiraan kapasitas sebesar 20 
MWe. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan dengan adanya 
penyelidikan lanjutan dapat ditemukan lokasi-lokasi panas bumi baru yang 
tersebar di daerah lainnya yang berpotensi untuk dikembangkan pada 
Provinsi Gorontalo.  
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan  

Dari sudut pandang tektonika geologi dan posisi geografis Provinsi 
Gorontalo, wilayah ini sangat strategis karena memiliki potensi sumberdaya 
energi asal panas bumi dan radiasi panas matahari. Informasi yang dapat 
diketahui dari hasil analisa penelitian di wilayah kajian Provinsi Gorontalo 
adalah bahwa terdapat beberapa daerah di wilayah ini yang memiliki 
prospek untuk mengembangkan energi terbarukan tersebut untuk dikelola 
menjadi sebuah pembangkit listrik tenaga hibrid atau hybrid energy system. 
Salahsatu daerah yang berpotensi untuk mengembangkan pembangkit 
listrik tenaga hibrid (hybrid system) dengan memanfaatkan energi terbarukan 
asal panas bumi dan radiasi panas matahari adalah di Kabupaten Bone 
Bolango.  

Saran  

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini 
diantaranya adalah:  

1. Masih perlu dilakukan penyelidikan atau survai lanjutan dalam 
eksploitasi sumber dan cadangan baru potensi panas bumi di 
Provinsi Gorontalo.  

2. Dengan informasi prospek energi terbarukan yang terdapat di 
Provinsi Gorontalo, maka diharapkan adanya peran dari 
Pemerintah daerah dalam pemerataan energi dengan 
mengembangkan pembangkit listrik tenaga hibrid pada daerah 
dan/ pulau terpencil.  
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