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PENGANTAR 

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha 
Kuasa, karena atas Rahmat dan Inayahnya sehingga Alhamdulillah Penulis 
telah selesai melaksanakan seluruh aktifitas penelitian mengenai Energi 
Terbarukan yang ada di Provinsi Gorotalo. Penelitian kami berjudul 
Pemanfaatan Energi Terbarukan di Provinsi Gorontalo (Tinjauan 
Optimalisasi Potensi dan  Implementasi Program), penelitian ini pada 
intinya bertujuan memberikan gambaran mengenai bagaimana 
pemanfaatan potensi energi terbarukan yang ada di Provinsi Gorontalo 
yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo di 
wilayah-wilayah yang telah di programkan sebelumnya baik itu energi yang 
bersumber dari Tenaga Surya, Tenaga Air dan Angin. Penulis kemudian 
melaksanakan kegiatan penelitian ini di 4 Desa yang ada di 2 Kabupaten di 
Provinsi Gorontalo, yakni Desa Dulamayo Selatan dan Tapada’a yang ada 
di Kabupaten Gorontalo, dan Desa Liyodo dan Tulabolo yang ada di 
Kabupaten Bone Bolango. 

Ucapan Terimakasih yang sangat dalam kami haturkan kepada pihak-pihak 
yang telah membantu dalam kegiatan penelitian ini, khususnya kepada 
USAID-funded Sustainable Higher Education Research Alliances (SHERA),yang 
telah memberikan bantuan dalam hal pendanaan kegiatan penelitian ini, 
dan juga kepada Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
Republik Indonesia. Selanjutnya kepada Lead CDSR Universitas Gadjah 
Mada, bersama Perguruan Tinggi lain yang tergabung dalam tim USAID 
SHERA Indonesia seperti Universitas Indonesia, Institut Teknologi 
Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Bangka Belitung, Universitas 
Negeri Gorontalo, Universitas Muhammadiyah Gorontalo dan University of 
Colorado, yang telah bersedia bekerja sama dalam beberapa kegiatan terkait 
riset yang kami lakukan, semoga hasil dari Riset ini dapat memberikan 
kontribusi positif dan pencerahan bagi Bangsa dan Negara.  

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 
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ABSTRAK 

Selama ini bahan bakar minyak di Indonesia masih disubsidi oleh negara 
melalui APBN sehingga menjadi beban yang sangat berat bagi pemerintah 
oleh karena itu, pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan perlu 
dikembangkan. Langkah-langkah kebijaksanaan mengenai energi ialah 
mengusahakan energi tidak habis terpakai sebagai pemenuhan kebutuhan 
energi dalam negeri. Upaya tersebut mendapat dukungan dari pemerintah 
melalui sejumlah regulasi. Namun feonomena dilapangan menunjukkan 
belum dimaksimalkannya pemanfaatan energi terbarukan meskipun 
Gorontalo mempunyai potensi tenaga air (hidro dan minihidro) yang cukup 
memadai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengalisis 
implementasi program pemerintah daerah dalam pemanfaatan energi 
terbarukan khususnya program pengembangan desa mandiri energi dan 
pembangunan Pembangkit Listrisk Tenaga Surya (PLTS) selain itu 
penelitian ini juga membahas tentang strategi yang dilakukan pemerintah 
Gorontalo dalam mengoptimalisasi potensi energi terbarukan. Penelitian ini 
menggunakan metode kualitatif-kuantitatif (Mix Method) dengan lokasi 
penelitian dilakukan di Dinas Sumber Daya Mineral dan Energi Provinsi 
Gorontalo kemudian Lokasi pelaksanaan program pengembangan desa 
mandiri energi dan pembangunan Pembangkit Listrisk Tenaga Surya (PLTS) 
di Desa Tapada’a, Desa Tulabolo, Desa Liyodu, dan desa Dulamayo Selatan 
Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi program 
pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pemanfaatan energi terbarukan telah 
optimal dalam hal Persiapan Organisasi, Diseminasi Informasi Publik, 
Pemilihan Penerima Prioritas, Alokasi Manfaat namun belum optimal 
dalam hal penataan sistem di lokasi prioritas, evaluasi program, dan 
menerima masukan untuk modifikasi program. 
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ISI 

1. Latar Belakang  

Penggunaan energi nasional termasuk katagori sangat boros. Hal ini 
ditunjukkan oleh tingginya nilai perbandingan antara tingkat pertumbuhan 
konsumsi energi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, atau biasa 
disebut elastisitas energi (Prastowo, 2015). Permasalahan energi di 
Indonesia, sebagaimana juga pada komunitas global, sangat kompleks dan 
sarat muatan politis sehingga perlu penanganan serius.. (Tampubolon, 
2008). Langkah-langkah kebijaksanaan mengenai energi ialah 
mengusahakan energi tidak habis terpakai sebagai pemenuhan kebutuhan 
energi dalam negeri. Untuk memungkinkan tercapainya maka perlu 
diadakan berbagai lengkah kebijakan yang dikelompokan dalam pola upaya 
intensifikasi, konservasi, indeksasi dan diversifikasi. Diversifikasi akan 
meningkatkan penganeka ragaman penggunaan berbagai jenis energi di 

dalam negeri (Manan, 2009).  

Untuk mendukung hal tersebut maka beberapa kebijakan haruslah disusun 
sehingga pemakaian sumber daya yang tak terbarukan haruslah sehemat 
mungkin, sedangkan sumber daya yang terbarukan digunakan sesuai 
dengan kapasitasnya. Kebijakan-kebijakan yang disusun tersebut tertuang 
dalam Kebijakan Umum Bidang Energi (KUBE) yang terdiri dari lima 
prinsip kebijakan, yaitu diversifikasi energi, intensifikasi energi, konservasi 
energi, mekanisme pasar dan kebijakan lingkungan (Harjanto, 2016). 

Selama ini bahan bakar minyak di Indonesia masih disubsidi oleh negara 
(melalui APBN), sehingga menjadi beban yang sangat berat bagi pemerintah 
oleh karena itu pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan perlu 
dikembangkan mengingat peran dan harga BBM terus meningkat dan 
melambung tinggi sebagai penggantiuntuk penyedia energi yang 
berkesinambungan.  (Kholiq, 2015). 

Sementara di Thailand Produksi energi terbarukan mungkin akan langsung 
berhenti kalau tidak ada lagi subsidi karena sampai sekarang harganya 
masih jauh lebih tinggi dari harga bahan bakar fosil. Pertumbuhan bisnis 
energi terbarukan di thailand mulai tumbuh cepat setelah pemerintah 
menerapkan rencana pengembangan energi alternatif dan peraturan 
pendukungnya. Saat ini produksi listrik dari pembangkit bertenaga angin, 
matahari, air, biomassa, biogas, sampah, serta gelombang dan geothermal di 
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negara itu.  Contohnya salah satu perusahaan Talaad Thai menghasilkan 120 
ton sampah per hari, yang mana hampir 85% organik dan karenanya cocok 
untuk digunakan dalam terbarukan energi terutama produksi biogas. Data 
pembangkitan sampah menunjukkan bahwa sampah organik merupakan 
bagian utama dari total limbah (lebih dari 85%), dimana sekitar 74% adalah 
limbah sayuran dan buah, 8% adalah limbah makanan, dan 5% adalah 

limbah dari pasar bunga. Karena itu, Sebagian besar limbah terdiri dari 
produk hijau. Komposisi limbah yang dihasilkan sangat sesuai untuk 
produksi biogas. Sifat kimia dari limbah menurut penelitian 
menguntungkan untuk produksi biogas. (Ali et.al, 2012).  

Sementara Malaysia memiliki Rancangan Kebijakan Energi Terbarukan 
Nasional yang dapat membantu negara tersebut untuk mencapai target 
dengan penetapan harga berbasis biaya. Kebijakan energi terbarukan 
Malaysia. Ini kemudian dikembangkan untuk lebih meningkatkan sikap 
struktural dari kebijakan saat ini memastikan penerapan yang efektif dari 
energi terbarukan berskala besar Ong, P. Y., Chin, C. M., & Yap, E. H. (2016). 
Seperti EBT yang dihasilkan terdiri atas biomassa (330 MW), biogas (100 
MW), Mini-hidro (290 MW), dan surya PV (65 MW), limbah padat/sampah 
(200 MW).  Malaysia menargetkan 985 MW atau sekitar 6% dari total 
pembangkit listriknya, berasal dari sumber energi terbarukan pada tahun 
2015. Pemerintah Malaysia mengantisipasi pertumbuhan progresif yang 
kuat dalam kapasitas energi terbarukan sampai tahun 2050. 

Untuk dapat bersaing dengan negara tetangga pemerintah perlu 
memaksimalkan potensi energi terbarukan karena yang dimanfaatkan baru 
4 % padahal padahal Indonesia memiliki cadangan panas bumi terbesar di 
dunia. Salah satu provinsi yang potensial untuk pengembangan energi 
terbarukan adalah Provinsi Gorontalo mempunyai sumber daya energi 
terbarukan beraneka jenis. Misalnya, tenaga air (hidro dan minihidro), 
panas bumi, tenaga surya, tenaga angin, dan biomasa yang terdiri dari kayu, 
limbah pertanian (sekam), dan limbah hutan (batok Kelapa). 

Kementerian ESDM telah menerbitkan tiga regulasi yang mendukung 
peningkatan penggunaan EBT dan juga mendukung ketersediaan 
ketenagalistrikan, yakni Peraturan Menteri ESDM (Permen ESDM) Nomor 
10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga 
Listrik, Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas 
Bumi Untuk Pembangkit Listrik dan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga 
Listrik. 
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Melalui payung hukum dari kebijakan yang telah disahkan ini maka daerah 
perlu merespon kebijakan tersebut dengan memaksimalkan potensi sumber 
terbarukan yang dimiliki. Apalagi Gorontalo mempunyai potensi tenaga air 
(hidro dan minihidro) sangat besar dan belum dimanfaatkan optimal. 
Padahal, potensi tersebut bisa menghasilkan listrik sebesar 166,96 GWh. 
Kemudian tenaga air yang berlokasi di sekitar sungai Bone mempunyai 

potensi besar, maksimum 61,05 MW. Kemudian potensi tenaga air yang 
berlokasi di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, Kecamatan Lemito 
dan Paguat Kabupaten Pohuwato, serta Kecamatan Suwawa Kabupaten 
Bone Bolango yang belum dimaksimalkan pemanfaatannya. Oleh karena itu 
penelitian ini diperlukan untuk mengetahui implementasi program 
pemerintah gorontalo terkait upaya pemanfaatan potensi sumber daya 
terbarukan berserta strategi yang dilakukan pemerintah Provinsi 
Gorontalo,dalam pemanfaatan energi terbarukan tersebut. 

2. Tujuan 

Secara komprehesif penelitian ini memuat tujuan yaitu:  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi program 
pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pemanfaatan energi 
terbarukan. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang dilakukan 
pemerintah Gorontalo dalam mengoptimalkan potensi energi 
terbarukan. 

3. Metodologi 

Penelitian ini berlokasi di Dinas Sumber Daya Mineral dan Energi Provinsi 
Gorontalo kemudian Lokasi pelaksanaan program pengembangan desa 
mandiri energi dan pembangunan Pembangkit Listrisk Tenaga Surya (PLTS) 
di Desa Tapada’a, desa Tulabolo, desa Liyodu, dan desa Dulamayo Selatan. 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian yang menggunakan 
model kombinasi (Creswell, 2010) kualitatif-kuantitatif (Mix Method). Pada 
penelitian ini diperoleh dari data yang diperoleh dari lapangan secara 
langsung melalui penyebaran kuesioner dan hasil wawancara dengan 
informan/responden mengenai pengetahuan mereka terhadap masalah-
masalah dalam penelitian ini. Informan/responden ditentukan secara 
purposive sampling yaitu untuk informan sebanyak 7 Orang yakni pegawai 
Dinas Sumber Daya Mineral dan Energi Provinsi Gorontalo, 
Pengelola/pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber 
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energi terbarukan yang ada di 4 Desa, mereka yang dijadikan informan 
adalah orang-orang yang betul-betul memiliki kompetensi dan pemahaman 
tentang substansi penelitian ini. Sedangkan untuk responden sebanyak 80 
orang yang tersebar di 4 Desa tersebut.   

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan teknik Observasi, 
Kuesioner, Wawancara, dan tinjauan literatur terkait dengan program 
pengembangan desa mandiri energi dan pembangunan Pembangkit Listrisk 
Tenaga Surya (PLTS) dengan mengacu pada sejumlah indikator yaitu 
persiapan organisasi, diseminasi informasi publik, pemilihan penerima 
prioritas, penataan sistem di lokasi prioritas, program delivery (alokasi 
manfaat), evaluasi program, dan menerima masukan untuk modifikasi 
program. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan 
Huberman yang mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data 
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 
dan sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis 
data, yaitu reduksi data, menyajian data dan pengambilan kesimpulan. 
Selanjutnya untuk keperluan analisis, maka setiap pernyataan atau 
pertanyaan dipergunakan tiga gradasi dalam penentuan rating score. 

Kemudian untuk menentukan kategori dari rata-rata skor maka dapat 

dikelompokkan menjadi tiga bagian penafsiran yaitu : (1) yang 

memiliki skor < 1,5 termasuk dalam kelompok kurang optimal, (2) 

antara 1,5 - 2,5 termasuk dalam kelompok kategori cukup optimal, dan 

(3) yang rata-rata memiliki skor mencapai < 3 termasuk dalam 

optimal. Sehingga dapat diperoleh penjelasan dari masing-masing 

indikator mengenai penafsiran dari angka atau skor yang dituangkan 

dalam bentuk kalimat. 

Penelitian ini memiliki penekanan pada implementasi program pemerintah 
Gorontalo dalam pemanfaatan energi terbarukan dan strategi yang 

dilakukan pemerintah dalam mengoptimalisasi potensi energi terbarukan. 
Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Implementasi program pemerintah Daerah Gorontalo dalam 
pemanfaatan energi terbarukan dilihat dari indikator : 

 Persiapan Organisasi 
 Diseminasi Informasi Publik 
 Pemilihan Penerima Prioritas 
 Penataan Sistem Di Lokasi Prioritas 
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 Program Delivery (Alokasi Manfaat) 
 Evaluasi Program 
 Menerima Masukan Untuk Modifikasi Program. 

2. Strategi pemerintah Daerah Gorontalo dalam mengoptimalisasi 
potensi energi terbarukan, terkait aspek berikut : 

 Availability, ketersediaan sumber energi dalam jangka relatif 

panjang.  
 Acceptibility, intinya bahwa energi dimaksud dapat diterima 

atas pertimbangan lingkungan dan keamanan 
 Accessibility, artinya sumber daya energi dapat diakses oleh 

masyarakat luas  
 Affordibility, keterjangkauan baik biaya maupun daya beli.  

4. Milestone 

 

Gambar 1 Milestone Penelitian Pemanfaatan Energy Terbarukan 
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5.  Pengambilan Data dan Pembahasan 

Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan secara sistematis mengikuti 
aturan-aturan metodologi seperti observasi dan wawancara yang dikontrol 
oleh teori yang ada dan diperkuat dengan gejala yang terjadi di lapangan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi 

program pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pemanfaatan energi 
terbarukan dan menganalisis strategi yang dilakukan pemerintah Gorontalo 
dalam mengoptimalkan potensi energi terbarukan. 

A. Implementasi program pemerintah Provinsi Gorontalo dalam 
pemanfaatan energi terbarukan 

Untuk melihat implementasi program pemerintah Provinsi Gorontalo 
dalam pemanfaatan energi terbarukan penelitian ini mengacu pada 
indikator yaitu persiapan organisasi, diseminasi informasi publik, 
pemilihan penerima prioritas, penataan sistem di lokasi prioritas, 
program delivery (alokasi manfaat), evaluasi program, dan menerima 
masukan untuk modifikasi program. Untuk uraian lebih lanjut dari hasil 
penelitian berdasarkan indikator-indikator tersebut maka data hasil 
disajikan sebagai berikut. 

1. Persiapan Organisasi 
Organisasi Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki kewenangan 
untuk memanfaatkan energi terbarukan yang berada pada wilayah 
off Grid PLN yaitu wilayah-wilayah yang belum dialiri listrik oleh 
PLN. Kondisi ini tercermin dari hasil wawancara dengan informan 
Kepala Bidang Dinas Sumber Daya Mineral dan Energi Provinsi 
Gorontalo yang mengemukakan bahwa : 

“kalau kita dinas ESDM prov. untuk pengembangan energi memang kita 
dizinkan kewenangan kita daerah yang diluar grid PLN yang tidak 
punya listrik jadi target kita targetkan adalah desa-desa yang belum 
punya listrik dan punya potensi sepanjang ada lokasinya dan jumlah 
KKnya memenuhi syarat” (Wawancara,  16 Maret 2018) 

Hasil penelusuran wawancara lebih lanjut tentang persiapan 
organisasi dikemukakan oleh kepala Seksi  Energi Terbarukan Dinas 
Sumber Daya Mineral dan Energi Provinsi Gorontalo mengemukakan 
bahwa : 

“Merupakan program pemerintah pusat dengan masterplannya 
kebijakan energi nasional 25 % untuk energi terbarukan mengimbangi 
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energi fosil, salah satu anggaran yang dialokasikan secara khusus untuk 
energi terbarukan PLTS, , pltma, bioenergi,  kita coba fokus disitu saja. 
25% sampai 2025. Kontribusi gorontalo sedikit sekali dibanding daerah-
daerah lain” (Wawancara, Senin, 19 Maret 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Bagian dan Seksi Energi 
Terbarukan Dinas Sumber Daya Mineral dan Energi Provinsi 
Gorontalo diketahui bahwa kesiapan organisasi dipengaruhi oleh 
kebijakan dari pusat atau master plan yang disusun oleh pemerintah 
pusat seperti adanya kebijakan energi terbarukan nasional 25 % maka 
pemerintah daerah mengalokasikan energi secara khusus  pada 
energi terbarukan sampai pada tahun 2025. Oleh karena itu arah 
kebijakan pengembangan energi terbarukan di daerah menfokuskan 
pada wilayah atau lokasi yang belum dialiri listrik dengan kata lain 
lokasi yang termasuk off grid PLN. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan perangkat organisasi 
tingkat desa Tulabolo Timur menjelaskan tentang kesiapan organisasi 
Dinas Sumber Daya Mineral dan Energi Provinsi Gorontalo, adapun 

hasil wawancara tersebut sebagai berikut. 

“dari pengurusnya memang pro aktif dengan masyarakat terhadap 
pelayanan-pelayanan mengenai masalah energi penerangan dari sumber 
air bahwa selama ini belum ada kendala-kendala penerangan di lapangan, 
kami atas nama pemerintah juga dan masyarakat merasa puas tentang 
bantuan-bantuan yang telah di kucurkan dari pusat ke desa, terutama 
dari bidang-bidang pengurusnya dan alhamdulillah selama ini  beberapa 
tahun yang lalu sampai sekarang mereka sangat pro aktif tentang 
pelayanan tersebut” (Wawancara, 9 Maret 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa terdapat 
kesiapan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan energi 
terbarukan sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat 
penerangan dari energi terbarukan. Untuk memberikan uraian secara 
menyeluruh terkait Dimensi Kesiapan Organisasi maka dilakukan 
pembagian koesiner kepada 80 responden masyarakat desa yang ada 
pada lokasi pelaksanaan program pengembangan desa mandiri 
energi terbagi dalam 4 desa yaitu Tapada’a, desa Tulabolo, desa 
Liyodu, dan desa Dulamayo. Adapun hasil oleh data primer terkait 
kesiapan organisasi, dapat dilihat pada tabel 1 berikut. 
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Tabel 1 Dimensi Kesiapan Organisasi 

No Indikator Skor Nilai Interpretasi 

1 Peran Dinas Terkait dalam pemanfaatan 
energi terbarukan 

3 Tinggi 

2 Kesiapan Sumber Daya Manusia 3,1 Tinggi 

3 Kesiapan Sarana Prasarana 3 Tinggi 

4 Kesiapan Swasta yang dilibatkan 2,83 Tinggi 

5 Kesiapan lembaga Swadaya masyarakat yang 
dilibatkan 

3 Tinggi 

Total 2,98 Tinggi 

Sumber : Olahan data primer, 2018. 

Berdasarkan data pada tabel 1. Menunjukkan bahwa kesiapan 
organisasi yang ditinjaui dari indikator Peran Dinas Terkait dalam 
pemanfaatan energi terbarukan, Kesiapan Sumber Daya Manusia, 
Kesiapan Sarana Prasarana, Kesiapan Swasta yang dilibatkan, dan 
Kesiapan lembaga Swadaya masyarakat yang dilibatkan termasuk 
dalam kategori skor yang tinggi yaitu 2,98 hal ini mengartikan bahwa 
persiapan organisasi Dinas Sumber Daya Mineral dan Energi Provinsi 
Gorontalo sudah optimal dalam pelaksanaan kegiatan energi 
terbarukan. 

Dapat disimpulkan bahwa dimensi kesiapan organisasi ini telah 
dilakukan dengan baik dengan mengacu pada aturan atau kebijakan 
dari pemerintah pusat sehingga ruang untuk pemanfaatan energi 
terbarukan dapat dimaksimalkan untuk wilayah yang berada pada 
wilayah off Grid PLN yaitu wilayah-wilayah yang belum dialiri listrik 
oleh PLN termasuk di Desa Tapada’a, desa Tulabolo, desa Liyodu, 
dan desa Dulamayo. 

2. Diseminasi Informasi Publik 
Kemudahan akan informasi publik dalam kaitannya dengan kegiatan 
program sumber daya energi terbarukan yang disampaikan 
pemerintah kepada masyarakat merupakan unsur yang disoroti 
dalam pelaksanaan pemanfaatan energi terbarukan di Gorontalo. 
Uraian hasil wawancara dengan informan kepala Bidang Dinas 
Sumber Daya Mineral dan Energi Provinsi Gorontalo 
mengungkapkan bahwa : 

“Potensi buku-buku tentang potensi itu di badan investasi mereka yang 
sediakan kita memberikan data saja mereka yang rangkum buku profil 
potensi energi gorontalo. Buku profil yang mengidentifikasi potensi juga 
kalau perlu dibuat prosedur perizinan sehingga infestor lebih tertarik. 
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Konsultasi publik kepada masyarakat semua sampai pemuka agama,” 
(Wawancara, 16 Maret 2018) 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Seksi Energi Terbarukan 
Dinas Sumber Daya Mineral dan Energi Provinsi Gorontalo 
mengemukakan bahwa : 

“Sebelum pelaksanaan pembagunan kita adakan sosialisasi, jadi biasa kita 
kasi sosialisasi prinsip dasar saja, masyarakat ada yang ketakutan berada 
disekitar area transmisi sehingga kita sosialisasikan bahwa ini aman 
energi terbarukan energinya dari alam dengan daya yang tidak terlalu 
besar seperti yang mampu disiapkan PLN tetapi mampu menerangi 
wilayah yang tidak terjangakau listrik” (Wawancara, 19 Maret 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 
diseminasi informasi publik disosialisasikan sebelum pelaksaaan 
pembangunan di Lokasi pembangunan energi terbarukan, hal yang 
disosialisasikan adalah prinsip dasar pembangunan Energi 
Terbarukan yang bertujuan untuk menberikan pengetahuan dan rasa 
aman bagi masyarakat yang mendapat cakupan penerangan energi 
terbarukan dengan fokus lokasi wilayah desa yang belum terjangkau 
arus listrik oleh PLN.  

Selanjutnya pandangan masyarakat terhadap aspek Diseminasi 
Informasi Publik pembangunan energi terbarukan, dikemukakan 
oleh  informan desa Liyodu yang mengemukakan bahwa : 

“Sebelumnya program energi terbatukan ini masuk sudah 
disosialisasikan karena itu akan dimuat dalam APBDes, dan Kemarin 
malahan masyarakat bersyukur karena dengan adanya PLTS ini karena 
itu juga program unggulan dari kabupaten yah jadi itu saja yang di 
prioritaskan” (Wawancara, 14 Maret 2018) 

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan masyarakat Desa 
Tulabolo Timur mengemukakan bahwa : 

“Kalau berbicara dukungan tentang sosialisasi, memang sudah pernah di 
sosialisasikan bertempat di dusun 3, tetapi waktu itu saya belum 
menjabat, dan melibatkan seluruh komponen masyarakat beserta 
pemerintah desa dan masyarakatpun sangat antusias terhadap bantuan-
bantuan yang telah di kucurkan oleh pemerintah” (Wawancara,  9 Maret 
2018) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan masyarakat di atas 
dapat diketahui bahwa sosilisasi yang dilakukan melibatkan seluruh 
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komponen masyarakat berserta pemerintah desa dan kegiatan 
tersebut memperoleh antusisme masyarakat bahkan di Desa Liyodu 
memasukkan program pembangunan energi terbarukan kedalam 
APBDes karena keberadaan PLTS sangat bermanfaat bagi 
masyarakat.  

Adapun hasil penelitian secara menyeluruh terkait Dimensi 
Diseminasi Informasi Publik dapat diketahui melalui hasil olahan 
data 80 responden yang terbagi dalam Tapada’a, desa Tulabolo, desa 
Liyodu, dan desa Dulamayo sebagai berikut. 

Tabel 2 Dimensi Diseminasi Informasi Publik 

No. Indikator Skor Interpretasi 

1. Sosialisasi yang dilakukan Dinas terkait 3 Tinggi 

2. Informasi tentang potensi pengembangan 
energi terbarukan 

2,83 
Tinggi 

3. Informasi tentang manfaat yang diperoleh dari 
pengembangan energi terbarukan,. 

3,1 Tinggi 

4. Respon berupa umpan balik pertanyaan yang 
diberikan oleh masyarakat 

2,83 
Tinggi 

5. Informasi tentang cara pengembangan energi 
terbarukan 

2,5 Sedang 

 Total 2,85 Tinggi 

Sumber : Olahan data primer, 2018. 

Berdasarkan data pada tabel 2. Menunjukkan bahwa Diseminasi 
Informasi Publik yang meliputi indikator sosialiasi yang dilakukan 
Dinas terkait, informasi tentang potensi pengembangan energi 
terbarukan, informasi tentang manfaat yang diperoleh dari 
pengembangan energi terbarukan, respon berupa umpan balik 
pertanyaan yang diberikan oleh masyarakat, dan informasi tentang 
cara pengembangan energi terbarukan termasuk kedalam kategori 
tinggi dengan skor 2,85 yang dapat diartikan bahwa Diseminasi 
Informasi Publik berjalan optimal. 

Dapat disimpulkan bahwa diseminasi publik yang dilakukan 
menjelaskan tentang prinsip dasar pembangunan Energi Terbarukan 
yang bertujuan untuk menberikan pengetahuan, manfaat, dan rasa 
aman bagi masyarakat yang mendapat cakupan penerangan energi 
terbarukan yang secara keseluruhan dapat berjalan optimal. 
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3. Pemilihan Penerima Prioritas  
Penerima prioritas dari energi yang terbarukan adalah diprioritaskan 
bagi masyarakat di lokasi yang belum dialiri arus listrik oleh PLN 
sehingga memerlukan upaya strategi yang dilakukan pemerintah 
provinsi dalam hal ini Dinas Sumber Daya Mineral dan Energi 
Provinsi Gorontalo. Adapun penjelasan terkait aspek Pemilihan 
Penerima Prioritas dikemukakan dalam hasil wawancara dengan 
informan  Dinas Sumber Daya Mineral dan Energi Provinsi Gorontalo 
yang mengatakan bahwa : 

“kita bertahap dari awal langkah pertama kita survey awal kalau sudah 
oke, misalnya lokasinya memang tidak akan dimasuki oleh PLN dalam 
waktu 2-3 tahun kedepan kita lakukan kita lakukan FS ditempat itu, kalau 
sudah keluar FS kita bangun sebelum itu kita bentuk kelembagaan nanti. 
Kalau sudah survey memang tidak layak PLN tidak masuk kesitu dalam 
jangka waktu 2-3 tahun” (Wawancara, 16 Maret 2018) 

Penjelasan berbeda dalam rangakaian aspek yang terkait 
dikemukakan oleh Kepala Bidang Dinas Sumber Daya Mineral dan 
Energi Provinsi Gorontalo yang mengatakan bahwa : 

“Kita libatkan langsung organisasi setempat kita rekrut mereka 
masyarakat mereka dilatih dipusat diklat, satu pembangkit ada ketua 
skerttaris bendahara  teknisisnya. Satu pembangkit 5 orang 3 operator. 
Melalui iuran itu digunakan untuk operasional uang tidak sampai ke 
kita, Kita hanya mengaawasi misalnya dari dinas ada pemasangan 100 
rumah bisa menggunakan energi terbarukan. PLTS 24 jam ada 
peneriangan dan 1 colokan” (Wawancara, 16 Maret 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam 
pemilihan lokasi penerima prioritas terlebih dahulu dilakukan survey 
awal yang menentukan bahwa lokasi tersebut tidak akan dimasuki 
oleh PLN dalam waktu 2-3 tahun kedepan setelah itu dilakukan 
pengambilan data studi kelayakan setelah itu dibentuklah 

kelembagaan dari masyarakat setempat yang dibekali dengan 
pelatihan teknis sejumlah 3-5 orang dalam bentuk organisasi yan 
terdiri dari stuktur ketua, sekertaris dan operator teknis.  

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan masyarakat dari desa 
Liyodu terkait aspek Pemilihan Penerima Prioritas, dikemukakan 
bahwa : 

Untuk penentuan lokasi sudah tentunya ada kriteria tersendiri karena 
yang diterangi ini di tempat-tempat yang rawan, gelap dan lapangan. 
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Urgensi PLTS nya masih direncanakan, itu belum menetap untuk siapa 
diberikan karena kami juga belum tau persis, seperti apa modelnya, entah 
ini berupa  bangunan besar ataukah dalam bentuknya seperti apa,  karena 
setau kami itu PLTS memang sudah dari tenaga surya intinya dari 
matahari. Kalau untuk masalah PLTS sudah tentunya sangat penting 
bagi masyarakat untuk desa ini, berhubung di dusun 3 itu memang sudah 
ada Listriknya tentunya sudah tidak begitu membutuhkan, andai saja 
disini sudah punya jaringan listrik bisa jadi  PLTS ini di gunakan di 
lapangan. (Wawancara, 14 Maret 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas dapat 
diketahui bahwa penentuan lokasi didasarkan pada lokasi yang 
rawan dan gelap dan memiliki urgensi serta kemanfaatan yang besar 
bagi masyarakat bila lokasi pembangkit energi terbarukan dalam hal 
ini PLTS diadakan berhubung lokasi tersebut belum memiliki aliran 
listrik.  Adapun hasil penelitian secara menyeluruh terkait Dimensi 
Pemilihan Penerima Prioritas, dapat diketahui melalui hasil olahan 
data 80 responden dari Desa Tapada’a, desa Tulabolo, desa Liyodu, 
dan desa Dulamayo sebagai berikut. 

Tabel 3 Dimensi Pemilihan Penerima Prioritas 

No Indikator Skor  Interpretasi 

1 Potensi energi layak dikembangkan 3 Tinggi 

2 Lokasi pengembangan energi yang mendukung 
aktivitas sosial masyarakat 

2,5 Sedang 

3 Pengembangan energi melibatkan masyarakat 
setempat 

2 Sedang 

4 Masyarakat memerlukan/membutuhkan energi 
terbarukan 

3,1 Tinggi 

5 pengembangan energi terbarukan merupakan 
solusi bagi permasalahan energi masyarakat   

2,83 Tinggi 

 Total  2,68 Tinggi 

Sumber : Olahan data primer, 2018. 

Berdasarkan data pada tabel 3. Menunjukkan bahwa dimensi 
Pemilihan Penerima Prioritas yang meliputi indikator potensi energi 
layak dikembangkan, lokasi pengembangan energi yang mendukung 
aktivitas sosial masyarakat, pengembangan energi melibatkan 
masyarakat setempat, masyarakat memerlukan/membutuhkan 
energi terbarukan, dan pengembangan energi terbarukan merupakan 
solusi bagi permasalahan energi masyarakat termasuk dalam kategoti 
tinggi dengan skor 2,68 yang berarti dimensi Pemilihan Penerima 
Prioritas sudah optimal dilakukan pemerintah provinsi Gorontalo. 
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Dari hasil penelitian pada dimensi Pemilihan Penerima Prioritas 
dapat disimpulkan bahwa pemilihan lokasi penerima prioritas 
terlebih dahulu dilakukan survey awal yang menentukan bahwa 
lokasi tersebut tidak akan dimasuki aliran listrik PLN dalam kurun 
waktu 2-3 tahun kedepan, pada dimensi ini juga diketahui unsur 
masyarakat telah dilibatkan dalam bentuk organisasi dalam hal 

pengelolaan dan operasionalisasi pembangkit dari energi terbarukan 
yang secara keseluruhan dari kelima indikator Pemilihan Penerima 
Prioritas berjalan optimal. 

4. Penataan Sistem Di Lokasi Prioritas 
Setelah pemilihan lokasi prioritas maka dilanjutkan pada penataan 
sistem di lokasi energi terbarukan, pemasangan sambungan ke rumah 
warga yang tidak teraliri listrik PLN mendorong pelibatan energi 
terbarukan masuk kesejumlah rumah  masyakarat. Hasil wawancara 
dengan informan kepala Bidang Dinas Sumber Daya Mineral dan 
Energi Provinsi Gorontalo yang mengatakan bahwa : 

“penataannya tentu tidak dapat mengikuti arah jalan seperti listrik PLN 
tetapi penerangan rumah mengikuti lokasi off grid PLN. Adapun dana 
melalui Melalui iuran itu digunakan untuk operasional uang tidak 
sampai ke kita. Kita hanya mengawasi misalnya dari dinas ada 
pemasangan 100 rumah bisa menggunakan energi terbarukan, PLTS 24 
jam ada penerangan dan 1 colokan dayanya terbatas” (Wawancara, 
Senin, 16 Meret 2018) 

Hasil wawancara terkait dikemukakan informan kepala Seksi Energi 
Terbarukan Dinas Sumber Daya Mineral dan Energi Provinsi 
Gorontalo yang mengatakan bahwa : 

“pada saat studi kelayakan dilakukan memang sudah dipilihkan lokasi 
yang memang strategis jangakauan terhadap titiknya. Satu desa sangat 
ditentukan oleh jarak, ada satu pembangkit bisa 100 KK biasa rumah 
penduduk tidak mengikuti jalan ada yang jauh-jauh jaraknya” 
(Wawancara, 19 Maret 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa diperoleh 
pemahaman bahwa  Penataan Sistem Di Lokasi Prioritas mengacu 
pada hasil studi kelayakan yang telah dilakukan dan penataan yang 
buat tidak mengikuti alur jalan kerena jarak rumah yang termasuk 
pada lokasi off grid tersebut memiliki jarak yang berjauhan dengan 
yang terbatas sejumlah 100 KK. 
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Untuk penelusuran aktual tentang Penataan Sistem Di Lokasi 
Prioritas berdasarkan sudut pandang masyarakat yang berada pada 
lokasi prioritas energi terbarukan maka dilakukan wawancara 
dengan informan masyarakat dari Desa Dulamayo Selatan yang 
mengemukakan bahwa : 

“Ada sejumlah lokasi yang sudah mendapat listrik itu sudah tidak 
menggunakan lagi energi terbarukan, ada kriteria-krieria secara tertentu, 
berbicara sederhana itu bahwa desa ini sangat jauh dari infrastruktural 
dan sarana fasilitas dimana itu menjadi syarat utama buat desa menjadi 
pemanfaat dari energi terbarukan ini” (Wawancara,  5 Maret 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 
penataan lokasi penerima manfaat dari program energi terbarukan 
ditujukan pada lokasi yang jauh dari infrastruktur dan fasilitas listrik 
sehingga ketika lokasi tersebut telah dialiri arus listrik maka tidak lagi 
menggunakan energi terbarukan. Selanjutnya untuk mengetahui 
hasil penelitian secara menyeluruh terkait aspek Penataan Sistem Di 
Lokasi Prioritas, maka dilakukan pembagian koesiner kepada 80 
responden dari Desa Tapada’a, desa Tulabolo, desa Liyodu, dan desa 
Dulamayo dengan hasil sebagai berikut. 

Tabel 4 Dimensi Penataan Sistem Di Lokasi Prioritas 

No Indikator Skor Nilai Interpretasi 

1 Ketepatan lokasi program yang diperioritaskan 2,83 Tinggi 

2 Dukungan prasarana memadai 1,83 Sedang 

3 Kemudahan akses masyarakat 2,5 Sedang 

4 Keamanan sistem yang dibangun bagi 
masyarakat 

2,5 Sedang 

 Total  2,41 Sedang 

Sumber : Olahan data primer, 2018. 

Berdasarkan data olahan pada Tabel 4. menunjukkan bahwa dimensi 
Penataan Sistem Di Lokasi Prioritas dengan indikator ketepatan 
lokasi program yang diperioritaskan, dukungan prasarana memadai, 
kemudahan akses masyarakat, dan keamanan sistem yang dibangun 
bagi masyarakat termasuk dalam kategori sedang dengan skor 2,41 
hal ini mengartikan bahwa Penataan Sistem Di Lokasi Prioritas masih 
dapat ditingkatkan terutama yang terkait dengan dukungan 
prasarana memadai, kemudahan akses masyarakat, dan keamanan 
sistem yang dibangun bagi masyarakat.  

Berdasarkan hasil penelitian pada dimensi Penataan Sistem Di Lokasi 
Prioritas dapat disimpulkan bahwa Penataan Sistem Di Lokasi 
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Prioritas mengacu pada hasil studi kelayakan yang telah dilakukan 
dan penataan yang buat tidak mengikuti lokasi off grid dengan jarak 
yang berjauhan serta keterbatasan jumlah KK yang dilibatkan hal 
inilah yang inilah yang dilihat pada indikator dukungan prasarana 
memadai dan kemudahan akses masih dapat ditingkatkan untuk 
memperoleh energi terbarukan. 

5. Program Delivery (Alokasi Manfaat) 
Alokasi manfaat dalam implementasi program energi terbarukan 
merupakan hal yang penting untuk diperhatikan mengingat  
keberadaan penggunaan energi terbarukan yang merupakan bentuk 
dorongan upaya pemerintah dalam mengatasi keterbatasan akses 
PLN pada setiap lokasi. Adapun alokasi manfaat dikemukakan 
informan Kepala Seksi Energi Terbarukan Dinas Sumber Daya 
Mineral dan Energi Provinsi Gorontalo yang mengatakan bahwa : 

“secara umum misalnya desa-desa yang belum teraliri PLTS mereka 
biasanya pakai jengset satu malam 30.000 sampai 40.000 sekarang kita 
masukkan PLTS mereka hanya dikumpul iuran 30.000 perbulan jadi jauh 
ekonomis. Kalau dampak lingkungan sepertinya tidak ada kan pakai 
matahari, air juga Cuma numpang lewat. (Wawancara, 19 Maret 2018) 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Bidang Dinas Sumber 
Daya Mineral dan Energi Provinsi Gorontalo yang mengungkapkan 
bahwa : 

“saya lihat meraka sudah terbantu, dari ekonomi bisa dimanfaatkan 
untuk pertukangan dengan adanya energi terbarukan mereka terbantu 
hanya kekurangn dayanya tidak terlalu besar. Kita dulunya masuk 
dengan penerangan saja justru ada tambahan kebutuhan lain ada kulkas 
segala” (Wawancara, Senin, 16 Maret 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa adanya 
alokasi manfaat secara ekonomis yang diterima oleh masyarakat hal 
ini terlihat dari penggunaan biaya listrik yang diperoleh dari 
pemakaian genset jauh lebih mahal dibandingkan manfaat ekonomi 
yang diperoleh dari penggunaan energi terbarukan dalam satu 
malam biaya penggunaan genset dapat menjadi biaya 1 bulan untuk 
energi terbarukan secara ekonomis manfaat energi terbarukan sangat 
signifikan. Selain itu manfaat sosial dari energi terbarukan yaitu 
meningkatnya produktivitas masyarakat hal ini terlihat dari kegiatan 
pertukangan yang dapat dilakukan setelah adanya energi terbarukan. 
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Untuk penelusuran aktual tentang alokasi manfaat energi terbarukan 
berdasarkan sudut pandang masyarakat yang berada pada lokasi 
prioritas energi terbarukan maka dilakukan wawancara dengan 
informan masyarakat dari Desa Tapada’a yang mengemukakan 
bahwa : 

“Kalau dari segi manfaatnya itu banyak, yang tadinya belum ada lampu 
dan dengan adanya penerangan ini kegiatan bisa dilakukan pada malam 
hari, dan kami membentuk kegiatan pada malam hari dan untuk 
lingkungan sudah ada perkembangan” (Wawancara, 7 Maret, 2018) 

Hasil wawancara informan dari Desa Dolumayo Selatan yang 
mengemukakan bahwa : 

“anak-anak boleh belajar dulu dimalam hari, kemudian ada pekerjaan 
yang pertanian atau pengolahan palah di waktu malam itu sudah 
terbantu, kemudian ada namanya prodak-prodak yang dihasilkan oleh 
sumber listrik itu alhamdulillah sudah ada mulai dari mesin jahit, 
kemudian mereka bikin ES pake blender dan semacamnya mengocok atau 
untuk membuat kue agar lebih cepat (mixer) itulah kegunaan bukan saja 
lampu tapi untuk kebutuhan lainya juga, bukan saja ekonomi tapi sosial 
dan lingkungan juga” (Wawancara, 5 Maret, 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa alokasi 
manfaat banyak dirasakan oleh masyarakat dari aspek ekonomi dan 
aspek sosial seperti meningkatnya produktivitas masyarakat 
dimalam hari. Selanjutnya untuk mengetahui hasil penelitian secara 

menyeluruh terkait alokasi manfaat program energi terbarukan, maka 
dilakukan pembagian koesiner kepada 80 responden dari Desa 
Tapada’a, desa Tulabolo, desa Liyodu, dan desa Dulamayo dengan 
hasil sebagai berikut. 

Tabel 5 Dimensi Program Delivery (Alokasi Manfaat) 

No Indikator Skor Nilai Interpretasi 

1 Manfaat ekonomi yang diterima 3 Tinggi 

2 Manfaat sosial yang diterima 3,1 Tinggi 

3 Manfaat terhadap lingkungan 3 Tinggi 

4 Pemerataan manfaat yang diberikan   2,5 Sedang 

 Total  2,9 Tinggi 

Sumber : Olahan data primer, 2018. 

Berdasarkan data olahan pada Tabel 4. menunjukkan bahwa dimensi 
Program Delivery (Alokasi Manfaat) yang terdiri dari indikator 
manfaat ekonomi yang diterima, manfaat sosial yang diterima, 
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manfaat terhadap lingkungan, dan pemerataan manfaat yang 
diberikan  termasuk dalam kategori tinggi dengan skor 2,9 yang dapat 
diartikan dimensi Program Delivery (Alokasi Manfaat) berjalan 
optimal hanya pada aspek pemerataan yang masih dapat 
ditingkatkan. 

Dapat disimpulkan bahwa pada dimensi dimensi Program Delivery 
(Alokasi Manfaat) menunujukan alokasi manfaat secara ekonomis 
yang diterima oleh masyarakat hal ini terlihat dari penggunaan biaya 
yang sangat murah dari pembayaran uiran energi terbarukan dan 
manfaat sosial yang dirasakan oleh masyarakat berupa produktivitas 
yang meningkat dimalam hari karena adanya aliran listrik dari 
sumber energi terbarukan yang secara keseluruhan alokasi manfaat 
dari program energi terbarukan pemerintah provinsi gorontalo 
berjalan optimal meskipun masih dapat ditingkatkan dalam hal 
pemerataan manfaat yang diberikan karena keterbatasan KK yang 
dilibatkan dan daya yang rendah.  

6. Evaluasi Program  
Kebijakan energi terbarukan yang dicanangkan pemerintah pusat 
kemudian ditindak lanjuti pada tingkat provinsi dengan sejumlah 
program pembagunan energi terbarukan memerlukan monitoring 
dan evaluasi. Untuk memperoleh gambaran terkait evaluasi program 
maka dilakukan wawacara dengan  Kepala Bidang Dinas Sumber 
Daya Mineral dan Energi Provinsi Gorontalo yang mengungkapkan 
bahwa : 

“kita coba fokus disitu saja. 25% sampai 2025. Kontribusi gorontalo 
sedikit sekali dibanding daerah-daerah lain. Sebenarnya potensi gorontalo 
ada di Panas bumi kemudian PLTA dan PLTS dari ketiga ini kita 
terkendala kewenagan pemerintah pusat, peminatnya panas bumi kurang 
berminat gagal lelang” (Wawancara, 16 Maret 2018) 

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Kepala Seksi Energi 
Terbarukan Bidang Dinas Sumber Daya Mineral dan Energi Provinsi 
Gorontalo yang mengungkapkan bahwa : 

“Kalau kita tetap ada monitoring, kondisi situasional tergantung 
masing-masing daerah, ada yang menjaga ada juga dibiarkan begitu. 
Pengalaman ada pekerjaaannya PLN kemarin diserah terimakan kita cek 
lapangan dulu sebagian sudah tidak genap alat-alatnya, kurang 
diperhatikan” (Wawancara, Senin, 19 Mei 2018) 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa 
kontribusi energi terbarukan Gorontalo masih sangat minim jika 
dibandingkan dengan daerah-daerah lain dengan tetap mengacu 
pada target 25% penggunaan energi terbarukan 2025 pemanfaatan 
energi terbarukan ini tetap dimonitoring oleh pemerintah provinsi. 
Selanjutnya untuk mengetahui fenomena secara aktual dilapangan 

maka dilakukan wawancara dengan informan dari Desa Liyodu 
Mengemukakan bahwa : 

“Respon dari masyarakat itu kalau memang ada yah diterima, dan untuk 
pengevaluasi program PLTS ini melibatkan antara lembaga 
pemerintahan dengan tokoh masyarakat karena mereka yang lebih 
membutuhkan itu, dan ini keperntingan bersama”  
(Wawancara, 14 Maret 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa 
pelibatan masyarakat dalam pembahasan evaluasi belum dilakukan 
oleh pemerintah provinsi gorontalo masih dilakukan evaluasi secara 
internal. Untuk mengetahui hasil penelitian secara menyeluruh 
terkait evaluasi program energi terbarukan, maka dilakukan 
pembagian koesiner kepada 80 responden dari Desa Tapada’a, desa 
Tulabolo, desa Liyodu, dan desa Dulamayo dengan hasil sebagai 
berikut. 

Tabel 6 Dimensi Evaluasi program 

No Indikator Skor Nilai Interpretasi 

1 
Pelibatan masyarakat dalam pembahasan 
evaluasi program 

1,5 Sedang 

2 pelibatan sumberdaya manusia yang tepat, 1,67 Sedang 

3 Manfaat energi yang dirasakan masyarakat, 2,83 Tinggi 

4 keamanan bagi lingkungan masyarakat     2,5 Sedang 

  Total  2,1  Sedang 

Sumber : Olahan data primer, 2018. 

Berdasarkan tabel 6. dapat diketahui bahwa dimensi evaluasi 
program dengan indikator Pelibatan masyarakat dalam pembahasan 
evaluasi program, pelibatan sumberdaya manusia yang tepat, 
Manfaat energi yang dirasakan masyarakat dan, keamanan bagi 
lingkungan masyarakat termasuk dalam kategori sedang dengan skor 
2,1 hal ini mengartikan bahwa masih ada sejumlah hal yang dapat 
ditingkatkan untuk mengotimalkan dimensi evaluasi program yaitu  
pelibatan masyarakat dalam pembahasan evaluasi program, 
pelibatan sumberdaya manusia yang tepat, dan keamanan bagi 



19 | CDSR - SHERA 

lingkungan masyarakat sementara untuk indikator manfaat energi 
yang dirasakan masyarakat termasuk dalam kategori tinggi. 

Dapat disimpulkan bahwa evaluasi program energi terbarukan 
mencermati peningkatan kontribusi energi terbarukan di Gorontalo 
masih perlu ditingkatkan dari segi kontribusi energi berdasarkan 
persentasi nasional dan optimalisasi evaluasi program perlu 
ditingkatkan terutama dalam hal pelibatan masyarakat dalam 
pembahasan evaluasi program, pelibatan sumberdaya manusia yang 
tepat, dan keamanan bagi lingkungan masyarakat. 

7. Menerima Masukan Untuk Modifikasi Program 
Pelibatan langsung masyarakat dalam pelaksanaan program 
mengakomodir masukan yang diberikan masyarakat dalam rangka 
memaksimalkan pelaksanaan program energi terbarukan di 
Gorontalo. Untuk memperoleh gambaran terkait Masukan Untuk 
Modifikasi Program maka dilakukan wawacara dengan  Kepala 
Bidang Energi Terbarukan Dinas Sumber Daya Mineral dan Energi 
Provinsi Gorontalo yang mengungkapkan bahwa : 

“Mungkin masukan adalah kurang daya namun awalnya memang kita 
hanya penerangan saja tapi lama-lama digunakan untuk berbagai 
kebuhan, digunakan seperti tambahan kulkas dan peralatan lainnya pada 
sumber daya tidak tinggi, namanya juga kalau sudah ada sarana tentu 
diikuti juga dengan kebutuhan mereka” (Wawancara, 16 Maret 2018) 

Selanjutnya hasil wawancara dengan informan Kepala Seksi Energi 
Terbarukan, Dinas Sumber Daya Mineral dan Energi Provinsi 
Gorontalo yang mengungkapkan bahwa : 

“Masayarakat respon, rata-rata mereka maunya tambah daya dan listrik 
kurang stabil. Untuk mereka yang masuk dalam kategori miskin ada 
namanya bantuan untuk rumah tangga miskin untuk pemasangan awal 
gratis jika sudah masuk listrik diwilayah tersebut. Mereka tidak 
keberatan diganti ETB dengan listrik karena dayanya kecil” (Wawancara, 
19 Maret 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa 
masukan untuk perbaikan program energi terbarukan di Gorontalo 
adalah permintaan untuk penambahan daya yang dinilai masih 
kurang besar dayanya dan kurang stabil. Adapun untuk mengetahui 
fenomena secara aktual dilapangan maka dilakukan wawancara 
dengan informan dari Desa Liyodu Mengemukakan bahwa : 
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“Sempat ada Kritikan untuk PLTS ini, apalagi program unggulan ini 
PLTS nya itu perhitungan anggarannya sangat tinggi, terus unitnya itu 
cuman kecil, dan perhitungan kemarin perunitnya itu anggarannya Rp 
21.500.000, jadi yang sempat di komplennya itu dananya sangat tinggi 
terus pemanfaatnya itu cuman satu rumah atau cuman di satu tempat 
saja” (Wawancara, 14 Maret, 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara di tersebut ada kritikan dari 
masyarakat terkait penganggaran unit PLTS yang dinilai tinggi 
sementara penggunaan sangat minim hanya satu rumah. Hal ini tentu 
menjadi masukan untuk perbaikan daya dan perbaikan dalam hal 
alokasi manfaat bagi masyarakat. Untuk mengetahui secara 
menyeluruh hasil penelitian terkait masukan untuk modifikasi 
program energi terbarukan, maka dilakukan pembagian koesiner 
kepada 80 responden dari Desa Tapada’a, desa Tulabolo, desa 
Liyodu, dan desa Dulamayo dengan hasil sebagai berikut. 

Tabel 7 Dimensi Masukan Untuk Modifikasi Program 

No Indikator Skor Nilai Interpretasi 

1 Perhatian masyarakat terhadap program yang 
dibuat 

1,17 Rendah 

2 Terdapat wadah memberikan masukan 
terhadap program 

1,67 Sedang 

3 Organisasi memberikan kesempatan kepada 
masyarakat untuk menyampaikan masukan 

2 Sedang 

4 Tanggapan organisasi terhadap masukan yang 
diberikan masyarakat, 

1,33 Rendah 

5 respon organisasi terhadap masukan yang 
diberikan. 

1,17 Rendah 

 Total  1,46 Rendah 

Sumber : Olahan data primer, 2018. 

Berdasarkan data dari tabel 7. Dapat diketahui bahwa Masukan 
Untuk Modifikasi Program yang terdiri dari indikator perhatian 
masyarakat terhadap program yang dibuat, terdapat wadah 
memberikan masukan terhadap program, organisasi memberikan 
kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan, 
tanggapan organisasi terhadap masukan yang diberikan masyarakat, 
respon organisasi terhadap masukan yang diberikan termasuk dalam 
kategori rendah dengan skor 1,46 hal ini mengartikan bahwa 
masukan untuk modifikasi program perlu diperhatikan oleh 
pemerintah provinsi  khususnya Dinas Sumber Daya Mineral dan 
Energi. 
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Dapat disimpulkan bahwa masukan untuk modifikasi program 
kurang optimal hal ini dapat dilihat dari kritikan masyarakat terkait 
penganggaran unit PLTS yang dinilai tinggi sementara penggunaan 
sangat minim terutama di Desa Liyodu. Kemudian perhatian 
masyarakat terhadap program yang dibuat, tanggapan organisasi 
terhadap masukan yang diberikan masyarakat, dan respon organisasi 

terhadap masukan yang diberikan adalah sejumlah hal yang perlu 
diperhatikan pemerintah provinsi dalam pemanfaatan energi 
terbarukan. 

Secara keseluruhan dapat dapat dipahami bahwa implementasi 
program pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pemanfaatan energi 
terbarukan berjalan cukup optimal dengan sejumlah dimensi yang 
masih perlu ditingkatkan, secara garis besar pemanfaatan energi 
terbarukan Gorontalo yang ditinjau dari 7 dimensi Implementasi 
Program Blair (2002), dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 8 Akumulasi Dimensi Impelementasi Program pemanfaatan energi 
terbarukan di Gorontalo 

No Dimensi Skor Nilai Interpretasi 

1 Persiapan Organisasi 2,98 Tinggi 

2 Diseminasi Informasi Publik 2,85 Tinggi 

3 Pemilihan Penerima Prioritas 2,68 Tinggi 

4 Penataan Sistem Di Lokasi Prioritas 2,41 Sedang 

5 Program Delivery (Alokasi Manfaat) 2,9 Tinggi 

6 Evaluasi Program 2,1 Sedang 

7 Menerima Masukan Untuk Modifikasi Program. 1,46 Rendah 

  Total  2,48 Sedang 

Sumber : Olahan data primer, 2018. 

Berdasarkan tabel 8 dapat dipahami bahwa terdapat dimensi yang 
menunjukkan tingkatan yang belum optimal yaitu  penataan sistem 
di lokasi prioritas, evaluasi program, dan menerima masukan untuk 

modifikasi program sehingga secara keseluruhan implementasi 
program pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pemanfaatan energi 
terbarukan masih belum optimal dalam hal penataan sistem di lokasi 
prioritas, evaluasi program, dan menerima masukan untuk 
modifikasi program hal ini disebabkan oleh sejumlah hal yaitu 
evaluasi program perlu ditingkatkan terutama dalam hal pelibatan 
masyarakat dalam pembahasan evaluasi program energi terbarukan, 
penataan lokasi penerima manfaat dari program energi terbarukan 
ditujukan pada lokasi yang jauh dari infrastruktur dan fasilitas listrik 
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terutama di dusun yang berjauhan jaraknya sehingga jumlah KK yang 
difasilitasi terbatas selain itu adanya permintaan untuk penambahan 
daya yang dinilai masih kurang besar dan kurang stabil merupakan 
masukan masyarakat penerima program yang tidak terakomodasi. 

B. Strategi Pemerintah Provinsi Gorontalo Dalam Mengoptimalkan 
Potensi Energi Terbarukan 

Potensi energi terbarukan dapat dioptimalkan oleh pemerintah daerah 
Gorontalo dengan merancang strategi yang mengacu pada  aspek seperti 
ketersediaan sumber energi, pertimbangan lingkungan dan keamanan, 
sumber daya energi dapat diakses oleh masyarakat luas, dan 
keterjangkauan baik biaya maupun daya beli. Untuk uraian hasil 

penelitian dapat disajikan berdasarkan indikator berikut. 

1. Availability 
Ketersediaan sumberdaya energi terbarukan di sejumlah lokasi di 
Gorontalo merupakan aset yang harus dikembangkan dan tentu 
disayang jika potensi tersebut tidak dimaksimalkan dalam rangka 
penambal kekurangan aliran listrik di daerah yang sulit terjangkau 
listrik PLN. Adapun ketersediaan sumber energi dan potensi yang 
belum digunakan pada Desa Tapada’a, desa Tulabolo, desa Liyodu, 
dan desa Dulamayo disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 9 Ketersedian Energi Terbarukan di Gorontalo Berdasarkan Desa 

Desa Energi terbarukan yang 
dihasilkan (kWh) 

Potensi energi yang belum 
dioptimalkan (kWh) 

Tapada’a 644 606 

Tulabolo 1554 1366 

Liyodu 3555 3466 

Dulamayo Selatan 3323 3191 

Sumber: Olahan Data Sekunder, 2018. 

Berdasarkan data yang sajikan diatas dapat diketahui bahwa terdapat 
pontensi yang belum dioptimalkan pada sejumlah Desa dengan 
jumlah energi per kWh yang besar diantarnya desa Liyodu dan 
Dulamayo Selatan yaitu 3466 kWh dan 3191 kWh. Untuk memperoleh 
jawaban mengenai strategi pemanfaatan dari ketersedian 
sumberdaya energi terbarukan ini maka dilakukan wawancara 
dengan informan Kepala Seksi Energi Terbarukan, Dinas Sumber 
Daya Mineral dan Energi Provinsi Gorontalo yang mengungkapkan 
bahwa : 
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“pemerintah daerah membangun fasilitas ketenagan listrikan yang 
terisolir daerah-daerah yang belum masuk listrik PLN target memaksimal 
pemanfaatan Energi terbarukan,  gorontalo sudah lebih 98 % desa 
dimasuki listrik, yang jadi masalah di dusunnya sampai tidak dapat” 
(Wawancara, , 21 Maret, 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa target 
maksimal dari pemanfaatan energi terbarukan adalah daerah-daerah 
yang terisolir yang belum teraliri listrik PLN dengan persentasi listrik 
98 % maka pengembangan energi terbarukan dimasa yang akan 
datang semakin sempit ruangnya karena masti mencari daerah 
terisolir yang belum teraliri listrik dan kriteria yang dapat dijadikan 
lokasi yaitu lokasi yang diperkirakan tidak dialiri listrik selama 2-3 
tahun.  

Lebih lanjut mengenai penjelasan mengenai strategi kedepan terkait 
arah kebijakan energi terbarukan dikemukakan oleh Kepala Bidang 
Energi Terbarukan Provinsi Gorontalo yang mengatakan bahwa : 

“pemerintah provinsi saat ini sedang dalam masa penyusunan energi 
daerah ini merupakan suatu masterplan bidang energi mau dibawa 
kemana kita punya energi ini baik potensi yang ada dan proyeksi 
kebutuhan dimasa yang akan datang, dengan melibatkan universitas 
LSM, kami meminta yang bisa aktif di TIM bagaimana ini kedepan 
sedang kita rancang. Sebenarnya potensi gorontalo ada di Panas bumi 
kemudian PLTA dan PLTS dari ketiga ini kita terkendala kewenagan 
pemerintah pusat, peminatnya panas bumi kurang berminat gagal 
lelang” (Wawancara, Senin, 21 Mearet 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa 
strategi kedepan pemerintah provinsi Gorontalo adalah penyusunan 
energi daerah yang mengandeng Universitas dan LSM untuk 
merancang rencana energi daerah baik pada energi panas bumi, 
PLTA dan PLTS. 
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2. Acceptibility 
Energi terbarukan mesti dapat diterima atas pertimbangan 
lingkungan dan keamanan sejumlah hasil wawancara dengan 
informan masyarakat terkait pertimbangan lingkungan dan 
keamanan dalam pengembangan energi terbarukan diantarannya 
hasil wawancara dengan informan masyarakat Desa Tapada’a yang 
mengemukakan bahwa : 

“panel-panel itu dalam bentuk bantuan, jadi kita memberi itu sudah satu 
paket dengan pembangkit sejauh ini aman bagi masyarakat, ada juga 
masyarakat setempat yang dilibatkan” (Wawancara, 7 Maret, 2018) 

Hasil wawancara dengan informan masyarakat dari Desa Tulabolo 

yang mengemukakan bahwa : 

” pada saat start kerja kendalanya sangat luar biasa, karena pada waktu 
itu jalan cuaca yang tidak begitu bersahabat dengan kami, tapi 
alhamdulillah dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, alhamdulillah 
kami bisa pastikan sudah selesai, dan energi ini berjalan tidak ada 
masalah lingkungan dan keamanan” (Wawancara,9 Maret, 2018) 

Hasil wawancara dengan informan masyarakat dari Desa Liyodu 
yang mengemukakan bahwa : 

“sepanjang yang dijalankan ini program energi ini ramah lingkungan, 
walaupun daya tidak besar dan ini bersifat jangka pendek jadi aman 
karena kita mengandalkan kekuatan alam” (Wawancara, 14 Maret, 2018) 

Hasil wawancara dengan informan masyarakat dari Desa Dulamayo 
yang mengemukakan bahwa : 

“saya rasa sangat aman karena ini sudah dipelajari terlebih dahulu ada 
studinya tidak langsung dipasang begitu saja tapi dilihat kondisinya ini 
cocok tidak untuk ditempati pembangunan energi terbarukan” 
(Wawancara, 5 Maret, 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan di atas 
dapat dipahami bahwa pembangunan serta pemanfaatan energi 
terbarukan ini aman dari dampak lingkungan yang timbulkan 
dengan studi kelayakan yang dilakukan diawal dan konsultasi publik 
dengan berbagai komponen masyarakat maka rasa aman akan 
pembangunan energi terbarukan disejumlah desa  pada Desa 
Tapada’a, desa Tulabolo, desa Liyodu, dan desa Dulamayo dirasakan 
oleh masyarakat aman dan bermanfaat. 
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3. Accessibility  
Sumber daya energi dapat diakses oleh masyarakat luas merupakan 
hal yang terbatas hal ini diungkapkan oleh informan Kepala Bidang 
Energi Terbarukan, Provinsi Gorontalo yang mengatakan bahwa : 

“masyarakat yang memperoleh kesempatan menikmati energi terbarukan 
yaitu mereka yang tinggal di wilayah off grid PLN ketika wilayah sudah 
dimasuki PLN maka sudah tidak lagi menggunakan energi terbarukan 
karena daya juga sedikit” (Wawancara, 21 Maret, 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa untuk 
akses luas pada masyarakat terhadap energi terbarukan terbatasi 
pada wilayah off grid PLN dan setelah wilayah tersebut dimasuki 
aliran listrik maka energi terbarukan sudah tidak digunakan lagi 
dalam artian bersifat sementara.  

Untuk informasi masih mengenai aksebilitas masyarakat maka 
dilakukan wawancara dengan informan masyarakat di Desa Tulabolo 
Timur mengemukakan bahwa: 

“ bagi masyarakat yang tidak terkena dengan bantuan itu dulu memang 
sekitar 100 KK tapi sekarang berkisar bertambah menjadi 160 KK, maka 
yang belum terjangkau adanya energi itu” (Wawancara, 9 Maret, 2018) 

Selanjutnya informan dari Desa Dulamayo Selatan mengemukakan 
bahwa : 

“Energi terbarukan ada penerimaan secara gratis sesuai daya dan 
jangkauannya ini akses terbuka luas selama dalam jangkauan jadi siapa 
yang membutuhkan bisa saja menerima akses energi itu” (Wawancara, 5 
Maret, 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa 
aksebilitas pemanfaatan energi terbarukan bagi masyarakat dibuka 
bagi yang membutuhkan hanya saja terbatasi pada wilayah off grid 
PLN sehingga strategi pemerintah daerah dalam peningkatan 
accessibility ditujukan pada wilayah yang dusun jauh yang belum 
menerima akses dalam jangka waktu lama.  
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4. Affordibility 
Keterjangkauan baik biaya maupun daya beli dari masyarakat 
merupakan aspek yang mesti diperhatikan pemerintah daerah dalam 
menyusun strategi pembangunan energi terbarukan.  Hal ini 
ditelusuri dari hasil wawancara dengan sejumlah informan 
masyarakat Desa, salah satu informan dari Desa Tulabolo Timur yang 
mengemukakan bahwa :  

“di desa kami membuat aturan perdes ketika ada masyarakat yang 
memmbutuhkan dikenakan iuran perbulan RP 35.000 untuk biaya 
operasional dari energi terbarukan ini untuk ini terbilang sangat 
membantu” (Wawancara, 9 Maret, 2018) 

Hasil wawancara informan dari Desa Desa Tapada’a yang 
mengemukakan bahwa : 

“penerimaan dilakukan secara gratis, Kalau untuk kami sih, kami lebih 
suka PLTS yang terpusat pada satu desa dan tidak ada biaya yang keluar 
untuk ini karena tergantung cuaca” (Wawancara, 7 Maret, 2018) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa 
pemasangan peralatan di setiap rumah gratis namun terdapat iuran 
yang dikenakan seperti di Desa Tulabolo Timur itu dikenakan biaya 
35.000. untuk biaya operasional. Kondisi ini tidak jauh berbeda 
dengan penjelasan dari informan Kepala Seksi Energi Terbarukan, 
Provinsi Gorontalo yang mengatakan bahwa : 

“kalau pembangunankan gratis hanya untuk kelangsungan pembangkit 
untuk operasional mereka bagi ketua bendahara, kalau misalnya ada yang 
kecil-kecil lampu itu ambil disitu 30 ribu perbulan” (Wawancara, 21 
Maret 2018) 

Selanjutnya penelusuran dari sisi strategi pemerintah daerah melihat 
belum adanya upaya konkrit saat ini untuk menjadikan energi 
terbarukan dalam bentuk industrialisasi hal ini dikemukakan oleh 
informan Kepala Seksi Energi Terbarukan Provinsi Gorontalo yang 
mengatakan bahwa : 

“kalau sementara kita bangun belum ada konsep indutrialisasi hanya 
untuk pemenuhan kebutuhan yang belum dialiri listrik, kecuali yang 
swasta dia jual per KWH.  Prinsip dasarnya adalah mendukung energi 
untuk masyarakat yang belum memperoleh askes energi listrik” 
(Wawancara, 21 Maret 2018) 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat diketahui bahwa 
untuk industrialisasi energi terbarukan ini masih belum mampu 
untuk dipasarkan karena pembangunan bersifat sementara dengan 
daya yang dihasil rendah sementara untuk industrialisasi mesti 
memperhatikan kualitas layanan dengan daya yang besar jadi 
pelaksanaan program saat ini memang didasarkan pada strategi 

untuk pemenuhan energi bagi wilayah yang belum tersentuh instalasi 
listrik oleh negara. 

Dapat disimpulkan bahwa strategi Pemerintah Gorontalo dalam 
mengoptimalkan potensi energi terbarukan yang ditinjau dari aspek 
Availability, Acceptibility, Accessibility, Affordibility menunjukkan 
bahwa strategi pembangunan energi terbarukan ditujukan untuk 
target maksimal pada daerah-daerah yang terisolir yang belum 
teraliri listrik PLN dengan persentasi listrik 98 % maka 
pengembangan energi terbarukan dimasa yang akan datang semakin 
sempit ruangnya karena masti mencari daerah terisolir yang belum 
teraliri listrik dan kriteria yang dapat dijadikan lokasi yaitu lokasi 
yang diperkirakan tidak dialiri listrik selama 2-3 tahun, strategi 
pemerintah daerah dalam hal accessibilitas kedepan ditujukan pada 
wilayah yang dusun jauh dan belum menerima akses dalam jangka 
waktu lama. Selain itu direncanakan juga penyusunan energi daerah 
yang mengandeng Universitas dan LSM untuk merancang rencana 
energi daerah baik pada energi panas bumi, PLTA dan PLTS.  

Kelemahan saat ini adalah energi terbarukan ini belum mampu untuk 
menyentuh industrialisasi karena daya yang dihasilkan rendah dan 
hanya fokus pada pemenuhan listrik daerah-daerah terisolir dari 
akses listrik. Strategi pemerintah gorontalo juga memperhatikan 
aturan main yang dibuat oleh pemerintah pusat sehingga strategi dan 
program yang dirancang di daerah perlu memperhatikan perubahan 
kebijakan yang ada dimasa didepan seperti pemberian ruang bagi 
investor dalam hal pemantauan potensi dan perizinan sehingga 
swasta dapat memiliki peran dan andil besar dalam memaksimal 
energi terbarukan di Gorontalo. 
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6.  Kesimpulan 

❖ Implementasi program pemerintah Provinsi Gorontalo dalam 
pemanfaatan energi terbarukan telah optimal dalam hal Persiapan 
Organisasi, Diseminasi Informasi Publik, Pemilihan Penerima 
Prioritas, Alokasi Manfaat namun belum optimal dalam hal 

penataan sistem di lokasi prioritas, evaluasi program, dan 
menerima masukan untuk modifikasi program hal ini disebabkan 
oleh sejumlah hal yaitu pelibatan masyarakat dalam pembahasan 
evaluasi program energi terbarukan, penataan lokasi penerima 
manfaat dari program energi terbarukan ditujukan pada lokasi yang 
jauh dari infrastruktur dan fasilitas listrik terutama di dusun yang 
berjauhan jaraknya sehingga jumlah KK yang difasilitasi terbatas 
selain itu adanya permintaan untuk penambahan daya yang dinilai 
masih kurang dari segi kapasitas dan daya yang kurang stabil 
merupakan masukan masyarakat penerima program yang tidak 
terakomodasi. 

❖ Strategi pembangunan energi terbarukan ditujukan untuk target 
maksimal pada daerah-daerah yang terisolir yang belum teraliri 
listrik PLN dengan persentasi listrik 98 % maka pengembangan 
energi terbarukan dimasa yang akan datang semakin sempit 
ruangnya karena mesti mencari daerah terisolir yang belum teraliri 
listrik, strategi pemerintah daerah dalam hal akses pada masyarakat 
kedepan ditujukan pada wilayah yang dusun yang berjarak jauh 
dan belum menerima akses dalam jangka waktu lama. Selain itu 
direncanakan juga penyusunan energi daerah yang merangkul 
Universitas dan LSM untuk merancang rencana energi daerah baik 
pada energi panas bumi, PLTA dan PLTS. Kelemahan saat ini 
adalah energi terbarukan belum mampu untuk menyentuh bidang 
industrialisasi karena daya yang dihasilkan rendah dan hanya fokus 
pada pemenuhan listrik daerah-daerah terisolir dari akses listrik.  

  



29 | CDSR - SHERA 

7.  Referensi 

Ahmad, S., Ab Kadir, M. Z. A., & Shafie, S. (2011). Current perspective of the renewable energy 
development in Malaysia. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15(2), 897-904. 

Akib, H. (2012). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. Jurnal Ilmiah Ilmu 
Administrasi Publik, 1(1), 1-11. 

Ali, G., Nitivattananon, V., Abbas, S., & Sabir, M. (2012). Green waste to biogas: Renewable 
energy possibilities for Thailand's green markets. Renewable and Sustainable Energy 
Reviews, 16(7), 5423-5429. 

Aneta, A. (2012). Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan 
(P2KP) Di Kota Gorontalo. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 1(1), 54-65. 

Azmi, R., & Amir, H. (2014). Ketahanan Energi: Konsep, Kebijakan dan Tantangan bagi 
Indonesia. Badan Kebijakan fiskal kementerian Keuangan. 

Blair, R. (2002). Policy tools theory and implementation networks: Understanding state enterprise 
zone partnerships. Journal of Public Administration Research and Theory, 12(2), 161-190. 

Harjanto, N. T. (2016). Dampak Lingkungan Pusat Listrik Tenaga Fosil dan Prospek PLTN 
sebagai Sumber Energi Listrik Nasional. PIN Pengelolaan Instalasi Nuklir, 1(01). 

Hasan, E., Ilham, J., & Amali, L. M. K. (2016). Potensi Hybrid Energy di Kabupaten Bone 
Bolango dan Kabupaten Gorontalo. Jurnal Ilmiah Setrum (Journal of Electrical 
Engineering), 4(2), 54-59. 

Heyko, E. (2013). Strategi Pengembangan Energi Terbarukan: Studi Pada Biodiesel, Bioethanol, 
Biomassa, Dan Biogas Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, 2(1). 

Iqbal, M., & Anugrah, I. S. (2016). Rancang bangun sinergi kebijakan agropolitan dan 
pengembangan ekonomi lokal menunjang percepatan pembangunan wilayah. Analisis 
kebijakan pertanian, 7(2), 169-188. 

Kholiq, I. (2015). Analisis Pemanfaatan Sumber Daya Energi Alternatif Sebagai Energi 
Terbarukan untuk Mendukung Subtitusi BBM. Jurnal IPTEK, 19(2), 75-91. 

Kholiq, Imam. (2015) Pemanfaatan Energi Alternatif Sebagai Energi Terbarukan Untuk 
Mendukung Subtitusi BBM. Jurnal IPTEK Vol.19 No. 2, Desember 2015. 

Lubis, A. (2011). Energi terbarukan dalam pembangunan berkelanjutan. Jurnal Teknologi 
Lingkungan, 8(2). 

Manan, S. (2009). Energi Matahari, Sumber Energi Alternatif Yang Effisien, Handal Dan Ramah 
Lingkungan Di Indonesia. Gema Teknologi. 

Ong, P. Y., Chin, C. M., & Yap, E. H. (2016). Reviewing Malaysia’s Renewable Energy Policies: 
A Management Framework Perspective. Journal of Clean Energy Technologies, 4(6). 

Prastowo, B. (2015). Potensi sektor pertanian sebagai penghasil dan pengguna energi 
terbarukan. Perspektif, 6(2), 85-93. 

Purbo, Dirgo D. (2012). 10 Geopolitik Perminyakan Energy Security Dalam Konteks 
Kepentingan Nasional Indonesia. Jakarta. 

Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. Jurnal 
Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara, 11(1), 1-12. 

Tampubolon, A. P. (2008). Kajian kebijakan energi biomassa kayu bakar. J Analisis Kebijakan 
Kehutanan, 5(1), 29-37 

Wahyudin, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dalam Mewujudkan Program Perbaikan Rumah 
Tidak Layak Huni Di Kecamatan Arcamanik Kota Bandung (Doctoral dissertation, 
UNPAS). 

  



30 | CDSR - SHERA 

 Lampiran-Lampiran 

Dokumentasi 

  

  

Gambar 2 Pemanfaatan Energi Terbarukan di 4 Desa di Provinsi Gorontalo 
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Gambar 3 Interview dengan Informan 
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