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Energi terbarukan 
 

Energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari "proses alam yang berkelanjutan", seperti 

enaga surya, tenaga angin, arus air proses biologi, dan panas bumi. 

 

Konsep energi terbarukan mulai dikenal pada tahun 1970-an, sebagai upaya untuk mengimbangi 

pengembangan energi berbahan bakar nuklir dan fosil. Definisi paling umum adalah sumber energi 

yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami, dan prosesnya berkelanjutan. Dengan 

definisi ini, maka bahan bakar nuklir dan fosil tidak ermasuk di dalamnya 

 

 

Energi / Tenaga Air 

Tenaga air bahasa Inggris : 'hydropower' adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Pada 

dasarnya, air di seluruh permukaan Bumi ini bergerak (mengalir). Di alam sekitar kita, kita mengetahui 

bahwa air memiliki siklus. Dimana air menguap, kemudian terkondensasi menjadi awan. Air akan jatuh 

sebagai hujan setelah ia memiliki massa yang cukup. Air yang jatuh di dataran tinggi akan terakumulasi 

menjadi aliran sungai. Aliran sungai ini menuju ke laut.   

 

Di laut juga terdapat gerakan air, yaitu gelombang pasang, ombak dan arus laut. Gelombang pasang 

dipengaruhi oleh gravitasi bulan, sedangkan ombak disebabkan oleh angin yang berhembus di 

permukaan laut dan arus laut disebabkan oleh perbedan kerapatan (massa jenis air), suhu dan 

tekanan, serta rotasi bumi. 

 

Tenaga air yang memanfaatkan gerakan air biasanya didapat dari sungai yang dibendung. Pada bagian 

bawah dam tersebut terdapat lubang-lubang saluran air. Pada lubang-lubang tersebut terdapat turbin 

yang berfungsi mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik yang dapat 

menggerakan generator listrik. Energi listrik yang berasal dari energi kinetik air disebut 

"hydroelectric". Hydroelectric ini menyumbang sekitar 715.000 MW atau sekitar 19% kebutuhan listrik 

dunia. 
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PLTMH - Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro 

(LIPI) 
 

Potensi tenaga air tersebar hampir di seluruh Indonesia dan diperkirakan mencapai 75.000 

MW, sementara pemanfaatanya baru sekitar 2,5 persen dari potensi yang ada. Turbin air 

sebagai alat pengubah energi potensial air menjadi energi torsi / putar yang dapat 

dimanfaatkan sebagai penggerak generator, pompa dan peralatan lain. Untuk daerah / lokasi 

yang mempunyai sumber energi air sangatlah menguntungkan apabila memanfaatkan 

teknologi turbin air. 

 

Keunggulan : 

Beberapa kelebihan dari PLTMH antara lain : 

1. Potensi energi air yang melimpah; 

2. Teknologi yang handal dan kokoh sehingga mampu beroperasi lebih dari 15 tahun; 

3. Teknologi PLTMH merupakan teknologi ramah lingkungan dan terbarukan; 

4. Effisiensi tinggi (70-85 persen). 

 

Dengan melimpahnya potensi energi air yang ada, Indonesia dapat memanfaatkan energi air 

menjadi sumber pembangkit tenaga listrik. Selain ramah lingkungan dan terdapat dimana-

mana. Pembangunan fasilitas pembangkit listrik tenaga air dengan menyesuaikan potensi 

yang ada di daerah tertentu, apabila potensi besar dapat di bangun PLTA, namun apabila 

potensi kurang dari 100 KW  dapat dibangun PLTMH. 

 

Sekarang adalah keharusan kita mengembangkan pemanfaatan energi airuntuk memenuhi 

kebutuhan tenaga listrik di Indonesia. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? 
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Langkah Percobaan : 

1. Siapkan alat, pastikan regulator air terpasang dengan aman. 

2. Isi bak penampung air dengan air sampai pada batas berwarna biru. 

 

 



 

3. Sambungkan steker kabel dengan sumber listrik AC. Hati-hati bila terdapat air pada 

steker kabel, pastikan steker kabel selalu kering. 

4. Setelah tersambung dengan listrik AC, maka mekanisme alat akan bekerja dengan 

sendirinya. 

5. Perhatikan nyala lampu yang akan menyala apabila air menggerakkan kincir air yang 

selanjutnya menggerakkan turbin / generator. 

6. Coba hentikan putaran kincir air dengan cara mencabut steker kabel, maka lampu 

akan padam. 

7. Demikianlah cara kerja dari pembangkit listrik tenaga air, energi listrik akan dihasilkan 

bila kincir air bergerak. menggerakkan turbin / generator 
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Energi terbarukan 
 

 

Energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari "proses alam yang berkelanjutan", seperti 

tenaga surya, tenaga angin, arus air proses biologi, dan panas bumi. 

 

Konsep energi terbarukan mulai dikenal pada tahun 1970-an, sebagai upaya untuk mengimbangi 

pengembangan energi berbahan bakar nuklir dan fosil. Definisi paling umum adalah sumber energi 

yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami, dan prosesnya berkelanjutan. Dengan 

definisi ini, maka bahan bakar nuklir dan fosil tidak termasuk di dalamnya. 

 

Energi / Tenaga Angin 
Perbedaan temperatur di dua tempat yang berbeda menghasilkan tekanan udara yang berbeda, 

sehingga menghasilkan angin. Angin adalah gerakan materi (udara) dan telah diketahui sejak lama 

mampu menggerakkan turbin. Turbin angin dimanfaatkan untuk menghasilkan energi kinetik maupun 

energi listrik. Energi yang tersedia dari angin adalah fungsi dari kecepatan angin; ketika kecepatan 

angin meningkat, maka energi keluarannya juga meningkat hingga ke batas maksimum energi yang 

mampu dihasilkan turbin tersebut[5]. Wilayah dengan angin yang lebih kuat dan konstan seperti lepas 

pantai dan dataran tinggi, biasanya diutamakan untuk dibangun "ladang angin". 

 

Energi angin telah digunakan selama beberapa ratus tahun. Pada awalnya digunakan pada kincir angin 

berukuran besar bagaikan layar dengan empat hingga enam lengan, seperti yang terlihat di Belanda. 

Saat ini, desain kincir angin lebih banyak menyerupai pisau dengan jumlah lengan hanya tiga pada 



umumnya, seperti yang terlihat di ladang angin di pegunungan maupun lepas pantai. Saat ini, tenaga 

angin merupakan sumber energi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. 

 

Mengapa Energi Terbarukan dari Tenaga Angin? 

 

Berikut ini adalah poin plus mengapa menggunakan tenaga angin : 

1. Bersih. Tenaga angin tidak menghasilkan limbah berbahaya dan tidak  berkontribusi pada 

pemanasan global. 

2. Berlimpah dan dapat diandalkan. Misalnya Negara Inggris, adalah negara paling berangin di benua 

Eropa. Pada saat musim dingin, jumlah yang harus dikeluarkan untuk sumber daya energi jauh lebih 

besar. Tenaga angin, dalam kombinasi dengan berbagai teknologi energi terbarukan, seperti solar 

dapat memenuhi semua kebutuhan listrik di negara tersebut. 

3. Terjangkau. Turbin angin lepas pantai yang pertama di Inggris lebih murah dibandingkan dengan 

pembangkit listrik tenaga nuklir. Bekerja. Di negara Denmark, pasokan listrik di negara tersebut, 

20% dari tenaga angin. 

4. Menciptakan lapangan pekerjaan. 

5. Aman. Turbin angin sangatlah aman, semisal terjadi kerusakan tidak akan menimbulkan apa-apa. 

Berbeda dengan tenaga nuklir, seperti di negara Jepang pada saat gempa. Keamanan lebih perlu 

diperhatikan. 

6. Populer. Energi terbarukan tenaga angin merupakan salah satu teknologi energi yang paling 

populer. Survei menunjukkan bahwa lebih dari 8 dari 10 orang mendukung energi ini. 

 

 

Saat ini sekitar 50 negara sudah menggunakan tenaga angin, seperti Denmark, Inggris, Spanyol dan 

Jerman. Seharusnya negara-negara yang ada di dunia ini perlu berpikir dan memperbaiki untuk 

membuat industri tenaga angin jika target global yang sekarang ini hangat diperbincangkan tentang 

pemanasan global tidak hanya menjadi perbincangan kosong belaka. 

 

Langkah Percobaan : 
 

1. Siapkan set alat secara lengkap. 

2. Pasang semua komponen sesuai dengan posisi kedudukannya. 

 

 
 

 

 

3. Cobalah percobaan pertama dengan penempatan jarak antara sumber angin dengan kincir sebagai generator 

pada jarak terjauh. Catat masing-masing hasil yang diperoleh. 

4. Lakukan langkah percobaan selanjutnya dengan merubah jarak penempatan kincir. 

 



Tabel Hasil Pengamatan : 

 

Jarak  

Sumber Angin 

Tegangan 

Keluaran 

Buzzer Led Motor DC 
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ENERGI TERBARUKAN 

(TENAGA SURYA) 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langkah pengisian baterai 

1. Masukan input solar cell 

2. Cek tegangan solar cell. 

3. Setelah tegangan mencukupi, posisikan sakelar toogle menjadi “ON”, saat tegangan mencukupi untuk 

pengisian baterai (sakelar OFF) LED akan menyala terang dan pada saat pengisian baterai (sakelar 

ON) LED akan padam.  

4. Pada saat baterai penuh (tegangan 7,8V – 8V) lepaskan input solar cell. 

5. Baterai siap digunakan untuk inverter. 

 

4. Box Control Tegangan DC (Penggunaan Langsung) 

Pada box ini terdapat 3 pasang soket, 1 buah toogle, 1 buah led. 

a. Soket Input Solar 

Soket ini digunakan untuk input dari solar cell secara langsung. 



b. Soket Test Voltage Solar 

Soket ini digunakan untuk memastikan besar tegangan input dari solar cell dengan bantuan avo meter. 

Besar tegangan minimum solar cell untuk penggunaan DC 

i. Motor listrik = 6VDC - 18VDC 

ii. LED  = 3VDC - 18VDC 

iii. Buzer  = 3VDC - 18VDC 

c. Soket Output Solar 

Soket ini digunakan untuk output arus DC (tanpa pengubah arus) 

 

B. Papan Pemanfaatan Energi 

1 Arus AC (HIGH VOLTAGE) 

Berisi box inverter dan beban arus AC yaitu lampu. Input diperoleh dari soket output baterai (point A-3-c) 

 

2. Arus DC (LOW VOLTAGE) 

Berisi 3 buah beban arus DC berupa Motor listrik, LED, dan Buzer. Input diperoleh dari soket output solar 

(point A-4-c) 

 

Energi terbarukan 
 

 

Energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari "proses alam yang berkelanjutan", seperti 

tenaga surya, tenaga angin, arus air proses biologi, dan panas bumi. 

 

Konsep energi terbarukan mulai dikenal pada tahun 1970-an, sebagai upaya untuk mengimbangi 

pengembangan energi berbahan bakar nuklir dan fosil. Definisi paling umum adalah sumber energi 

yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami, dan prosesnya berkelanjutan. Dengan 

definisi ini, maka bahan bakar nuklir dan fosil tidak termasuk di dalamnya. 

 

 

Energi / Tenaga Surya  

Energi surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan 

dengan menggunakan serangkaian teknologi seperti pemanas surya, fotovoltaik surya, listrik panas 

surya, arsitektur surya, dan fotosintesis buatan.  

Teknologi energi surya secara umum dikategorikan menjadi dua kelompok, yakni teknologi 

pemanfaatan pasif dan teknologi pemanfaatan aktif. Pengelompokan ini tergantung pada proses 

penyerapan, pengubahan, dan penyaluran energi surya. Contoh pemanfaatan energi surya secara aktif 

adalah penggunaan panel fotovoltaik dan panel penyerap panas. Contoh pemanfaatan energi surya 

secara pasif meliputi mengarahkan bangunan ke arah matahari, memilih bangunan dengan massa 

termal atau kemampuan dispersi cahaya yang baik, dan merancang ruangan dengan sirkulasi udara 

alami. 

Pada tahun 2011, Badan Energi Internasional menyatakan bahwa "perkembangan teknologi energi 

surya yang terjangkau, tidak habis, dan bersih akan memberikan keuntungan jangka panjang yang 

besar. 

 

Beberapa keunggulan energi terbarukan dari tenaga surya 

 

Berikut ini adalah poin plus mengapa menggunakan tenaga surya : 



1. Energi surya merupakan sumber daya yang tidak hanya berkelanjutan (sustainable), akan tetapi 

juga dapat diperbaharui terus menerus (setidaknya sampai matahari habis dalam miliaran tahun).  

2. Tenaga surya dapat digunakan untuk menghasilkan listrik, juga digunakan dalam teknologi yang 

relatif sederhana untuk memanaskan air (pemanas air matahari).  

3. Penggunaan skylight dalam konstruksi rumah juga dapat  mengurangi pengeluaran energi yang 

dibutuhkan untuk penerangan kamar dalam rumah di siang hari.  

4. Panel surya juga membutuhkan sedikit perawatan. Setelah instalasi dan dioptimasi, panel ini 

sangat handal, karena faktanya mereka secara aktif menciptakan listrik dengan luasan hanya 

beberapa milimeter dan tidak memerlukan jenis bagian mekanis yang kemungkinan bisa gagal.  

5. Panel surya juga memproduksi energi dalam diam, tak usah khawatir tetangga protes karena 

kebisingan. 

6. Keuntungan lainnya adalah operasional tenaga surya sangat minim polusi udara sehingga sangat 

ramah lingkungan 

 

A. Papan Percobaan Panel Surya 

Pada bagian ini terdiri dari 4 bagian yang terpasang pada papan percobaan, 

 

1. Baterai 

Baterai yang terpasang berkapasitas 6Vdc – 7,5Vdc, dengan arus 3000mAH (3A). 

2. Panel Surya (Solar Cell) 

Panel surya yang digunakan memiliki daya max sebesar 18W. 

3. Box Control Charge Baterai (Penggunaan Arus AC) 

Pada box ini terdapat 4 pasang soket, 1 buah toogle, 1 buah led. 

a. Soket Input Solar Cell 

Soket ini digunakan untuk input dari solar cell secara langsung. 

b. Soket Test Voltage Solar 

Soket ini digunakan untuk memastikan besar tegangan input dari solar cell dengan bantuan 

avo meter. Besar minimal tegangan solar untuk pengisian baterai 7,5V,  Apabila tegangan 

kurang dari 7,5V atur kembali posisi solar cell sehingga mendapat sinar matahari yang 

cukup. 

c. Soket Output Baterai 

Soket ini digunakan untuk konversi arus DC dari baterai menjadi arus AC yang nantinya 

digunakan untuk menghidupkan lampu AC. 

d. Soket Test Voltage Baterai 

Soket ini digunakan untuk memeriksa tegangan baterai pada saat pengisian dilakukan. 

Baterai telah terisi penuh pada saat tegangan mencapai 7,8V – 8V. 
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