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RINGKASAN 

OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) merupakan konversi energi 

panas laut menjadi energi listrik dengan memanfaatkan siklus perbedaan 

temperatur antara permukaan laut dengan laut dalam, dengan selisih temperatur 

minimal sebesar 20 derajat C. 

OTEC sangat cocok dibangun di wilayah perairan Indonesia, karena 

Indonesia berada di daerah khatulistiwa, banyak terdapat pulau-pulau kecil, selat, 

dan topografi yang bervariasi. 

 

Abstract 

Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) is an ocean thermal energy 

conversion to electrical energy which is using sea temperature difference cycle 

between the sea surface and the deep layer, with the difference in temperature at 

least 20 degrees C. 

 OTEC is suitable to be built in Indonesia, because Indonesia is 

located on equatorial, there are a lot of small islands, straits, and varied 

topography. 
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PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

Indonesia adalah negara kepulauan dengan 13.487 pulau, dan luas perairan 

sebesar 3.257.483 km², serta garis pantai sepanjang 95.181 km. Indonesia 

merupakan salah satu Negara dengan kekayaan hayati, mineral, dan energi 

terbesar di dunia. Dalam bidang energi, Indonesia menduduki peringkat 18 dunia 

dalam hal produksi minyak bumi dan peringkat  21 dunia dalam hal cadangan 

minyak bumi. Namun cadangan energi fosil ini akan terus menurun, yang 

disebabkan oleh eksploitasi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan energi yang 

sangat tinggi seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Diprediksi 

cadangan energi minyak Indonesia hanya tinggal 12 tahun lagi, gas alam 32 tahun 

lagi, dan batubara 77 tahun lagi. Untuk itu diperlukan energi alternatif yang dapat 

menggantikan energi fosil, contohnya : angin, air, matahari, panas bumi, energi 

nabati,  

Salah satu energi alternatif yang berpotensi tinggi dalam pemenuhan 

kebutuhan energi di masa depan adalah energi panas air laut. Teknologi yang 

digunakan ini biasa disebut dengan OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion).  

Potensi energi panas laut yang dimiliki Indonesia terbentang mulai laut di 

selatan Pulau Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Laut Sulawesi yakni antara 

Pulau Kalimantan dan Sulawesi, Laut Banda hingga Laut Arafuru. 

OTEC memungkinkan Negara beriklim tropis untuk mandiri dalam 

memenuhi kebutuhan energi. OTEC juga mendukung dan mempercepat 

pertumbuhan ekonomi karena 24% pengembang industri berada di pesisir atau 

laut seperti transportasi dan pariwisata. 

Potensi OTEC sangat luas. Satu meter persegi luas permukaan samudra 

rata – rata menerima sekitar 175 watt radiasi surya. Dengan demikian total tenaga 

surya secara global yang diterima sekitar 90 petawatts. Angka ini lebih dari 6000 

kali penggunaan energi total dunia. Jika kita hanya memanfaatkan sebagian kecil 

dari energi itu, kita sudah punya cukup daya untuk kebutuhan dunia.  
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Rumusan Masalah 

Potensi energi panas laut di Indonesia belum dimanfaatkan secara 

maksimal. Sedangkan cadangan energi fosil terus menurun seiring dengan 

eksploitasi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan energi yang sangat tinggi 

seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan dimanfaatkannya OTEC 

sebagai penyedia energi alternatif yang terbarukan, permasalahan krisis energi di 

masa depan dapat di cegah sejak dini. Kebutuhan energi dapat tercukupi dalam 

menunjang peningkatan pembangunan dan perekonomian di Indonesia. 

Tujuan Penulisan 

Penulis mempunyai tujuan untuk menginformasikan potensi maksimal dari  

OTEC dalam rangka pemenuhan energi nasional untuk menunjang peningkatan 

pembangunan dan perekonomian di Indonesia. 

Manfaat Penulisan  

Dari gagasan ini diharapkan pemerintah dapat mengetahui potensi dari 

OTEC sebagai solusi penyedia energi alternatif yang terbarukan pengganti minyak 

bumi, dan mengantisipasi permasalahan krisis energi di masa depan. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Tabel 1. Peringkat cadangan minyak bumi Indonesia (milyar barrel) 
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Tabel 2. Peringkat produksi minyak bumi Indonesia (barrel perhari) 

 

Tabel di atas ini menerangkan tentang Indonesia sebagai Negara dengan 

cadangan minyak bumi dan produksi yang banyak dan seiringan dengan 

perkembangan waktu cadangan minyak bumi Indonesia akan habis. 

OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion) 

OTEC adalah metode untuk menghasilkan energi listrik menggunakan 

perbedaan temperatur yang berada di antara laut dalam dan perairan dekat 

permukaan untuk menjalankan mesin kalor. Seperti pada umumnya mesin kalor, 

efisiensi dan energi terbesar dihasilkan oleh perbedaan  temperatur yang paling 

besar. Perbedaan temperatur antara laut dalam dan perairan permukaan umumnya 

semakin besar jika semakin dekat ekuator. Pada awalnya, tantangan perancangan 

OTEC adalah untuk menghasilkan energi yang sebesar – besarnya secara efisien 

dengan perbedaan temperatur yang sekecil-kecilnya. 

Permukaan laut dipanaskan secara terus menerus dengan bantuan sinar 

matahari, dan lautan menutupi hamper 70% area permukaan bumi. Perbedaan 

temperatur ini menyimpan banyak energi matahari yang berpotensial bagi umat 

manusia untuk dipergunakan. Jika hal ini bias dilakukan dengan cost effective dan 

dalam skala yang besar, OTEC mampu menyediakan sumber energi terbaharukan 

yang diperlukan untuk menutupi berbagai masalah energi. 

Konsep mesin kalor adalah umum pada termodinamika, dan banyak energi 

yang berada di sekitar manusia di hasilkan oleh konsep ini. Mesin kalor adalah 

alat termodinamika yang diletakkan di antara reservoir temperatur tinggi dan 

reservoir temperatur rendah. Ketika kalor mengalir dari temperatur tinggi ke 

temperatur rendah, alat tersebut mengubah sebagian kalor menjadi kerja. Prinsip 

ini digunakan pada mesin uap dan mesin pembakaran dalam, sedangkan pada alat 
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pendingin, konsep tersebut dibalik. Dibandingkan dengan menggunakan energi 

hasil pembakaran bahan bakar, energi yang di hasilkan OTEC didapat dengan 

memanfaatkan perbedaan temperatur lautan disebabkan oleh pemanasan oleh 

matahari. 

GAGASAN 

Secara sederhana OTEC bekerja dengan memanfaatkan temperatur untuk 

membangkitkan tenaga listrik dengan cara menguapkan Ammonia atau Freon. 

Tekanan uap yang timbul dipergunakan untuk memutar turbin. 

Adapun prinsip kerja OTEC secara umum adalah : 

1. Konversi energy panas laut OTEC menggunakan perbedaan temperatur 

antara permukaan yang hangat dengan air laut dalam yang dingin, minimal 

sebesar 20ºC. 

2. Laut menyerap panas dari matahari. Panas matahari membuat permukaan 

air laut lebih panas dibandingkan air di dasar laut. Hal ini menyebabkan air 

laut bersikulasi dari dasar ke permukaan. Sirkulasi air laut ini 

dimanfaatkan untuk menggerakan turbin dan menghasilkan energy listrik. 

3. Pipa – pipa yang ditempatkan di laut berfungsi untuk menyedot panas laut 

dan mengalirkannya ke dalam tangki pemanas guna mendidihkan fluida 

kerja. Umumnya digunakan ammonia sebagai fuida kerja karena mudah 

menguap. Dari uap fluida tersebut digunakan untuk menggerakan turbin 

pembangkit listrik. Selanjutnya, uap fluida didinginkan dengan 

memanfaatkan air laut bersuhu 5ºC. Air hasil pendinginan kemudian 

dikeluarkan kembali ke laut. 
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Jenis – Jenis Sistem Siklus OTEC 

Siklus tertutup 

Siklus tertutup menggunakan fluida dengan titik didih rendah, misalnya 

ammonia, untuk memutar turbin dan menghasilkan listrik. Air hangat di 

permukaan dipompa ke penukar panas di mana fluida bertitik didih rendah 

dididihkan. Fluida yang mengalami perubahan wujud menjadi uap akan  

          Gambar  I 

mengalami peningkatan tekanan. Uap bertekanan tinggi ini lalu dialirkan ke turbin 

untuk menghasilkan listrik. Uap tersebut lalu didinginkan kembali dengan air 

dingin dari laut dalam dan mengembun. Lalu fluida kembali melakukan siklusnya.  

Siklus Terbuka 

Siklus terbuka menggunakan air laut untuk menghasilkan listrik. Air laut 

yang hangat dimasukan ke dalam tangki bertekanan rendah hingga menguap. Uap 

ini digunakan untuk menggerakan turbin. Air laut yang menguap meninggalkan 

mineral laut seperti garam dan lain sebagainya sehingga bermanfaat untuk 

menghasilkan air tawar untuk diminum dan irigasi. 

Siklus Campuran 

Siklus campuran menggunakan keunggulan  sistem tertutup dan terbuka. 

Siklus campuran menggunakan air laut yang diletakan di tangki bertekanan 

rendah untuk dijadikan uap. Lalu uap tersebut digunakan untuk menguapkan 
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fluida bertitik didih rendah (ammonia atau yang lainnya). Uap air laut tersebut lalu 

dikondensasi untuk menghasilkan air tawar desalinasi. 

 

KESIMPULAN  

Potensi energi panas laut di Indonesia sangat besar. Sedangkan cadangan 

energi fosil terus menurun seiring dengan eksploitasi yang tinggi untuk memenuhi 

kebutuhan energi yang sangat tinggi seiring dengan pertumbuhan ekonomi 

Indonesia. Dengan dimanfaatkannya OTEC sebagai penyedia energi alternatif 

yang terbarukan, permasalahan krisis energi di masa depan dapat di cegah sejak 

dini. Kebutuhan energi dapat tercukupi dalam menunjang peningkatan 

pembangunan dan perekonomian di Indonesia. 
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