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ABSTRAK 
PERKEMBANGAN ENERGI TERBARUKAN DI BEBERAPA NEGARA. Energi mempunyai 
peranan yang sangat penting dalam kehidupan di muka bumi. Sementara itu jumlah sumber 
daya energi di dunia ini semakin berkurang, sedangkan populasi penduduk dunia terus 
bertambah. Sifat energi terbarukan terus menerus bisa diperbaharui sumber dayanya dan 
ramah lingkungan. Oleh karena itu pengembangan energi terbarukan semakin penting, 
mengingat seluruh dunia sudah berkomitmen pada tahun 2015 untuk mengurangi emisi 
karbon, menerapkan ekonomi hijau, dan mengurangi kemiskinan yang berujung pada 
pembangunan berkelanjutan. Makalah ini menyajikan perkembangan energi terbarukan dari 
beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia sampai tahun 2018. Tujuan penulisan 
makalah adalah untuk memaparkan jumlah kapasitas terpasang penggunaan/pemanfaatan 
sumber energi terbarukan terkini dari beberapa negara yang ada di dunia, termasuk 
Indonesia.. Metodologi yang digunakan pada makalah ini adalah penelusuran literatur 
melalui internet, baik berupa artikel, makalah maupun laporan.   Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pada tahun 2018 sumber energi terbarukan di dunia yang terbanyak  
adalah jenis energi/tenaga air  (47,9%), energi angin di daratan (Onshore) sebanyak 23,0% 
dan energi surya photovoltaic  sebanyak 20,4%, dan sisanya adalah  energi lainnya, seperti 
energi biomassa padat, energi pasang surut, energi panas bumi, energi biogas, dan lain-lain. 
Negara pengguna energi terbarukan terbesar di dunia adalah Cina dengan kapasitas 
terpasang sebesar 695,9 GW. Amerika Serikat menduduki urutan kedua dengan kapasitas 
terpasang 245,3 GW.  Sumber energi terbarukan yang dimiliki Indonesia adalah jenis energi 
panas bumi (terbesar nomer 2 di dunia) dengan kapasitas terpasang 1,9 GW pada tahun 
2018. Pemanfatan sumber energi lainnya yang dikembangkan Indonesia adalah sumber 
energi air, matahari, bioenergi dan angin. 
 
Kata Kunci: Amerika Serikat, Cina, Energi Terbarukan, Indonesia 
 

ABSTRACT 
RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENTS IN SOME COUNTRIES. Energy has a very 
important role in life on the earth. Meanwhile the amount of energy resources in the world is 
decreasing, while the world's population continues to grow. The nature of renewable energy 
can be continuously renewed and environmentally friendly. Therefore the development of 
renewable energy is increasingly important, considering that the whole world has committed 
in 2015 to reduce carbon emissions, implement a green economy, and reduce poverty that 
will lead to sustainable development. This paper presents the development of renewable 
energy from several countries in the world, including Indonesia until 2018. The purpose of 
the paper is explained the installed capacity of the use/utilization of the latest renewable 
energy sources from several countries in the world, including Indonesia. The methodology 
used in this paper is literature search through the internet, whether in the form of articles, 
papers or reports. The results showed that in 2018 the most renewable energy sources in 
the world were hydropower 47.9%, wind (Onshore) 23.0% and photovoltaic solar energy 
20.4%, and the other energy, such as solid biomass, ocean, geothermal, biogas, and others. 
The country ranking in the world is China with an installed capacity of 695.9 GW. The United 
States is runner up with an installed capacity of 245.3 GW. Indonesia's renewable energy 
source is a type of geothermal energy (the second largest in the world) with an installed 
capacity of 1.9 GW in 2018. Utilization of other energy sources developed by Indonesia is a 
source of water, solar, bioenergy and wind energy. 
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PENDAHULUAN 
Energi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan di muka bumi. 

Sementara itu jumlah energi di dunia ini semakin berkurang, sedangkan  populasi penduduk 
dunia terus bertambah. Energi juga berperan sebagai faktor esensial dalam pembangunan 
berkelanjutan dan mengatasi kemiskinan [1].  

Negara-negara di dunia masih bergantung pada sumber energi fosil,   yang 
merupakan energi yang tidak dapat diperbaharui (non renewable energy), sementara 
persediaanya semakin menyusut. Oleh karena itu perlu adanya pengembangan energi 
terbarukan (renewable energy). Pengembangan energi terbarukan semakin penting, 
mengingat seluruh dunia sudah berkomitmen pada tahun 2015 untuk mengurangi emisi 
karbon, menerapkan ekonomi hijau, dan mengurangi kemiskinan yang berujung pada 
pembangunan berkelanjutan [1], [2]. 

Ekonomi merupakan hal yang penting bagi bangsa dan negara. Menyadari hal ini 
maka bangsa-bangsa maju yang ada di dunia, khususnya Eropa, Amerika Serikat maupun 
negara-negara Asia, seperti Jepang dan Korea, sudah mulai mencari solusi untuk mengatasi 
krisis energi di negeri mereka. Negara maju dan berkembang telah bekerja keras melakukan 
penelitian untuk memiliki teknologi yang mampu menciptakan energi baru dan terbarukan 
atau energi yang tidak lagi mengeksplorasi kekayaan alam yang terkandung dalam perut 
bumi yang ada di negerinya secara terus menerus [3]. 

Makalah ini memberikan data dan informasi mengenai perkembangan energi 
terbarukan yang ada di dunia. Tujuan penulisan makalah adalah untuk memaparkan jumlah 
kapasitas terpasang penggunaan/pemanfaatan sumber energi terbarukan terkini dari 
beberapa negara yang ada di dunia, termasuk Indonesia.  Makalah juga menampilkan 10 
negara pengguna energi terbarukan  terbanyak di dunia dengan kapasitas terpasang 
terbesar di tahun 2018. Sumber data yang digunakan dalam penulisan makalah sebagian 
besar diperoleh dari badan sumber energi terbarukan internasional (International Renewable 
Energy Agency, IRENA) [4].  
 
DASAR TEORI 

Secara umum terdapat dua jenis  sumber energi di dunia ini, yaitu energi yang tidak 
terbarukan (energi fosil) dan energi terbarukan [4], [5], [6]. 
 
Energi Tidak Terbarukan [5] 

Energi tidak terbarukan disebut juga sebagai energi yang tidak dapat diperbaharui. 
Sumber energi jenis ini jumlahnya sangat terbatas dan tidak bisa diperbarui meskipun ada 
yang bisa diperbaharui tetapi memerlukan waktu yang sangat lama.  

Saat ini sumber energi ini masih menjadi sumber energi utama yang banyak 
digunakan walaupun banyak pihak yang sudah beralih menggunakan sumber energi 
alternatif. Contoh sumber energi tidak terbarukan yaitu : 
a. Sumber energi yang berasal dari fosil 

Sumber energi ini sebenarnya bisa diperbaharui tetapi memerlukan banyak waktu hingga 
jutaan tahun, yaitu berasal dari makhluk hidup yang mati dan terpendam dalam tanah 
hingga jutaan tahun. Contohnya adalah minyak bumi dan batu bara. 

b. Sumber energi yang berasal dari mineral alam 
Mineral alam bisa dimanfaatkan menjadi suatu sumber energi setelah melalui beberapa 
proses, misalnya uranium yang bisa menghasilkan energi nuklir. 
 

Energi Terbarukan [4], [5], [6]  
Pengertian sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang ramah lingkungan 

dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global yang 
disebabkan oleh kandungan karbon dioksida yang tinggi. Jenis-jenis energi terbarukan yang 
saat ini banyak dikembangkan adalah sebagai berikut: 
a. Energi Surya atau Matahari [4], [5], [6] 

Energi dapat dimanfaatkan langsung dari matahari, bahkan di cuaca berawan. Energi 
matahari digunakan di seluruh dunia dan semakin populer untuk menghasilkan listrik atau 
memanaskan dan desalinasi. Energi matahari tidak akan habis sampai dunia ini berakhir, 
pemanfaatan sinar matahari yaitu dengan menggunakan sel surya yang fungsinya 
mengubah energi surya menjadi energi listrik. Ada juga pemanfaatan lain dari sinar matahari 
untuk memasak dengan menggunakan kompor bertenaga sinar matahari, contohnya di 
negara India. 
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Energi atau tenaga surya dihasilkan dalam dua cara utama [4]: 
1. Photovoltaics (PV) atau disebut juga sel surya, adalah perangkat elektronik yang 

mengubah sinar matahari langsung menjadi listrik. Sel surya modern yang banyak 
dikenal dalam masyarakat adalah berupa panel surya yang dipasang di atap rumah dan 
pada kalkulator. Sel surya  ditemukan pada tahun 1954 di Bell Telephone Laboratories di 
Amerika Serikat. Saat ini, PV adalah salah satu teknologi energi terbarukan yang tumbuh 
paling cepat, dan siap untuk memainkan peran utama dalam bauran pembangkit listrik 
global di masa depan. 
Instalasi PV dapat dikombinasikan untuk menyediakan listrik pada skala komersial, atau 
diatur dalam konfigurasi yang lebih kecil untuk jaringan mini atau penggunaan pribadi. 
Menggunakan PV  untuk menyalakan mini-grid adalah cara yang sangat baik untuk 
membawa akses listrik ke orang-orang yang tidak tinggal di dekat saluran transmisi listrik, 
terutama di negara-negara berkembang dengan sumber daya energi matahari yang 
sangat baik. 
Biaya pembuatan panel surya telah menurun drastis dalam dekade terakhir, 
menjadikannya tidak hanya terjangkau tetapi seringkali merupakan bentuk listrik 
termurah. Panel surya memiliki umur sekitar 30 tahun, dan tersedia dalam berbagai 
warna tergantung pada jenis bahan yang digunakan dalam pembuatan. 

2. Tenaga surya terkonsentrasi (Concentrated Solar Power, CSP), menggunakan cermin 
untuk memusatkan sinar matahari. Sinar ini adalah fluida panas, yang menciptakan uap 
untuk menggerakkan turbin dan menghasilkan listrik. CSP digunakan untuk 
menghasilkan listrik pada pembangkit listrik skala besar. 
Pembangkit listrik CSP biasanya memiliki bidang cermin yang mengarahkan sinar ke 
menara tipis yang tinggi. Salah satu keuntungan utama dari pembangkit CSP 
dibandingkan pembangkit tenaga surya PV adalah bahwa ia dapat dilengkapi dengan 
garam cair di mana panas dapat disimpan, memungkinkan listrik dihasilkan setelah 
matahari terbenam. 

b. Energi Panas Bumi [4], [5], [6] 
 Energi panas bumi (geothermal) adalah panas yang berasal dari dalam sub-
permukaan bumi. Air dan/ atau uap membawa energi panas bumi ke permukaan bumi. 
Bergantung pada karakteristiknya, energi panas bumi dapat digunakan untuk tujuan 
pemanasan dan pendinginan atau dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik yang bersih. 
Namun, untuk listrik, diperlukan sumber daya bersuhu tinggi atau sedang, yang biasanya 
terletak dekat dengan daerah aktif tektonik. 
 Sumber terbarukan utama ini mencakup bagian besar dari permintaan listrik di 
negara-negara seperti Islandia, El Salvador, Selandia Baru, Kenya, dan Filipina dan lebih 
dari 90% permintaan pemanas di Islandia [4]. Selain jumlahnya yang melimpah sumber 
energi panas bumi ramah terhadap suatu lingkungan. Selain itu juga keuntungan utama dari 
energi panas bumi adalah tidak tergantung pada kondisi cuaca dan memiliki faktor kapasitas 
yang sangat tinggi; untuk alasan ini, pembangkit listrik tenaga panas bumi mampu memasok 
listrik beban-dasar, serta menyediakan layanan tambahan untuk fleksibilitas jangka pendek 
dan jangka panjang dalam beberapa kasus. Indonesia juga merupakan salah satu negara di 
dunia yang kaya akan energi panas bumi, karena Indonesia memiliki banyak gunung berapi 
aktif  yang menjadi keuntungan tersendiri bagi negara kita.  
c. Energi/Tenaga Angin [4], [5], [6] 
 Tenaga angin adalah salah satu teknologi energi terbarukan yang tumbuh paling 
cepat, Pemanfaatan sumber energi angin sedang gencar dilakukan oleh banyak negara di 
seluruh dunia karena sumber energi ini tidak terbatas jumlahnya. Pemanfaatan energi ini 
menggunakan sebuah kincir angin yang dihubungkan dengan sebuah generator atau turbin 
untuk menghasilkan tenaga listrik. 
 Turbin angin pertama kali muncul lebih dari seabad yang lalu. Mengikuti penemuan 
generator listrik pada tahun 1830-an, para insinyur mulai mencoba untuk memanfaatkan 
energi angin untuk menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga angin terjadi di Inggris dan 
Amerika Serikat pada tahun 1887 dan 1888, tetapi tenaga angin modern dianggap pertama 
kali dikembangkan di Denmark, di mana turbin angin sumbu horisontal dibangun pada tahun 
1891 dan turbin angin 22,8 meter mulai beroperasi pada tahun 1897 [4]. 
 Kapasitas pembangkit listrik tenaga angin terpasang di darat dan lepas pantai telah 
meningkat hampir 75 kalinya dalam dua dekade terakhir, melonjak dari 7,5 GW pada tahun 
1997 menjadi sekitar 564 GW pada tahun 2016, menurut data IRENA. Produksi listrik tenaga 
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angin meningkat dua kali lipat antara tahun 2009 dan 2013. Banyak bagian dunia memiliki 
kecepatan angin yang kuat, tetapi lokasi terbaik untuk menghasilkan tenaga angin kadang-
kadang jauh. Tenaga angin lepas pantai menawarkan potensi luar biasa. 
 Angin digunakan untuk menghasilkan listrik menggunakan energi kinetik yang 
diciptakan oleh udara saat bergerak. Energi ini diubah menjadi energi listrik menggunakan 
turbin angin atau sistem konversi energi angin. Angin pertama-tama mengenai bilah turbin, 
menyebabkannya berputar dan memutar turbin yang terhubung dengannya. Hal itu 
mengubah energi kinetik menjadi energi rotasi, dengan menggerakkan poros yang 
terhubung ke generator, dengan demikian menghasilkan energi listrik melalui 
elektromagnetisme. 
 Jumlah daya yang dapat dipanen dari angin tergantung pada ukuran turbin dan 
panjang bilahnya. Outputnya sebanding dengan dimensi rotor dan kubus kecepatan angin. 
Secara teoritis, ketika kecepatan angin meningkat dua kali lipat, potensi tenaga angin 
meningkat menjadi delapan kalinya. 
 Kapasitas turbin angin meningkat dari waktu ke waktu. Pada tahun 1985, turbin tipikal 
memiliki nilai kapasitas 0,05 MW dan diameter rotor 15 meter. Proyek tenaga angin baru 
saat ini memiliki kapasitas turbin sekitar 2 MW di darat dan 3-5 MW di lepas pantai. Turbin 
angin yang tersedia secara komersial telah mencapai kapasitas 8 MW, dengan diameter 
rotor hingga 164 meter. Kapasitas rata-rata turbin angin meningkat dari 1,6 MW pada 2009 
menjadi 2 MW pada 2014 [4]. 
d. Energi Biomassa/Bioenergi [4] 
 Energi Biomassa terdiri dari suatu tanaman hidup, pohon mati, dan serpihan kayu. 
Biomassa memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan pasokan energi di negara-
negara berpenduduk padat dengan meningkatnya permintaan, seperti Brasil, India dan Cina. 
Jenis energi ini dapat langsung dibakar untuk pemanasan atau pembangkit listrik, atau dapat 
dikonversi menjadi pengganti minyak atau gas. Biofuel cair, pengganti bensin yang mudah 
diperbarui, sebagian besar digunakan di sektor transportasi. 
 Brasil adalah pemimpin dalam biofuel cair dan memiliki armada kendaraan bahan 
bakar fleksibel terbesar, yang dapat beroperasi dengan bioetanol - alkohol yang sebagian 
besar dihasilkan dari fermentasi karbohidrat dalam gula atau tanaman pati, seperti jagung, 
tebu atau sorgum manis [4]. 
e. Energi (Tenaga) Air [4], [5], [6] 
Tenaga air adalah energi yang berasal dari air yang mengalir. Energi yang bersumber dari  
tenaga air sudah lama dimanfaatkan oleh manusia karena ramah lingkungan dan 
pasokannya sangat berlimpah. Lebih dari 2.000 tahun yang lalu, orang-orang Yunani kuno 
menggunakan kekuatan air untuk menjalankan roda untuk menggiling biji-bijian; saat ini hal 
itu merupakan salah satu cara yang paling hemat biaya untuk menghasilkan listrik dan 
seringkali merupakan metode yang lebih disukai jika tersedia. Di Norwegia, misalnya, 99% 
listrik berasal dari tenaga air.  
Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA merupakan salah satu contoh pemanfaatan sumber 
tenaga air untuk kehidupan yang lebih baik. Pembangkit listrik tenaga air terbesar di dunia 
adalah Dam Tiga Ngarai 22,5 GWdi Cina, yang menghasilkan 80 hingga 100 terawatt-jam 
per tahun, cukup untuk memasok antara 70 - 80 juta rumah tangga [4]. 
 Proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) skala kecil dapat membuat perbedaan 
besar bagi masyarakat di lokasi terpencil. Prinsip dasar pembangkit listrik tenaga air adalah 
menggunakan air untuk menggerakkan turbin. Pembangkit listrik tenaga air terdiri dari dua 
konfigurasi dasar: dengan bendungan dan waduk (reservoir) atau disebut juga mix plants, 
atau tanpa bendungan dan waduk. Bendungan PLTA dengan waduk dapat menyimpan air 
dalam periode pendek atau panjang untuk memenuhi permintaan puncak. Fasilitas ini juga 
dapat dibagi menjadi bendungan yang lebih kecil untuk tujuan yang berbeda, seperti 
penggunaan malam atau siang hari, penyimpanan musiman, atau instalasi penyimpanan 
reversibel yang dipompa, baik untuk pemompaan maupun pembangkit listrik. Tenaga air 
tanpa bendungan dan waduk berarti berproduksi dalam skala yang lebih kecil, biasanya dari 
fasilitas yang dirancang untuk beroperasi di sungai tanpa mengganggu alirannya. Karena 
alasan ini, banyak yang menganggap PLTA skala kecil sebagai pilihan yang lebih ramah 
lingkungan. 
f. Energi Pasang Surut [4] 

Energi pasang surut air laut dianggap lebih menjanjikan karena hasilnya yang 
maksimal bila dibandingkan dengan sumber energi tenaga surya dan tenaga angin. Namun 
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demikian, pemanfaatan energi pasang surut ini masih sedikit karena biayanya yang sangat 
mahal. 

Pasang surut, gelombang, dan arus dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. 
Energi pasang surut, dihasilkan baik oleh teknologi rentang-pasang surut menggunakan 
bendungan (atau penghalang lainnya) untuk memanen daya antara pasang dan surut; 
teknologi arus pasang surut; atau aplikasi hybrid. 
 
METODOLOGI 

Metodologi yang digunakan pada makalah ini adalah penelusuran literatur melalui 
internet, baik berupa artikel, makalah maupun laporan. Sebagian besar data diperoleh dari 
data base IRENA yang diolah ulang menggunakan spredsheet exel.. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data statistik dari International Renewable  Energy Agency (IRENA) dari 
tahun 2010 sampai 2018, wilayah yang paling banyak mengembangkan energi terbarukan 
adalah Asia, diikuti Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, benua Eurasia (wilayah Eropa 
dan Asia) dan lainnya (Gambar 1) [4].  

Penggunaan energi terbarukan terus mengalami peningkatan sejak tahun 2010 
sampai 2018. Kapasitas terpasang energi terbarukan di Benua Asia tahun 2010 sebanyak 
386.908 MW atau sekitar 387 GW (31,61% dari total kapasitas terpasang di dunia) dan 
meningkat menjadi 1.023.533 MW  atau sekitar 1.023,5 GW (43,54%) pada tahun 2018 
(Gambar 1) [4]. 

Gambar 2. menampilkan persentase penggunaan teknologi energi terbarukan yang 
ada di dunia. Berdasarkan Gambar 2., energi terbarukan di dunia didominasi oleh sumber 
energi/tenaga air sebanyak 47,9%, kemudian energi angin di daratan (Onshore) sebanyak 
23,0% dan energi surya photovoltaic  sebanyak 20,4%. Sisanya dikembangkan energi 
lainnya, seperti energi biomassa padat, energi pasang surut, energi panas bumi, energi 
biogas, dan lain-lain [4].Garis pada grafik harus secara jelas terlihat perbedaan satu dengan 
yang lain apabila terdapat lebih dari satu kurva. Gambar contoh pada Gambar 1 harus 
menggunakan resolusi tinggi dan dipertimbangkan kondisi pencetakan menggunakan tinda 
warna abu-abu atau gray color, Arial 10. Penggunaan tanda panah bila diperlukan untuk 
memperjelas bagian tertentu [5].  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.  
 

Kapasitas Terpasang Energi Terbarukan di Beberapa Wilayah di Dunia Tahun 
2010-2018 [4] 

 
 

 



Perkembangan Energi Terbarukan di Beberapa ... 
Nurlaila, dkk. 
 

16 

ISSN: 2621-3125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2. 
 

Persentase Teknologi Energi Terbarukan di Dunia [4] 

Sepuluh negara yang mengembangkan pemanfaatan sumber energi terbarukan 
terbanyak di dunia pada tahun 2018 ditampilkan pada Gambar 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.  
 

Sepuluh Negara Terbanyak yang Memiliki Sumber Energi Terbarukan di 
Dunia [4] 

 
 Pada Gambar 4., ditampilkan pemanfaatan sumber energi terbarukan yang 
dikembangkan oleh Indonesia. Pemanfatan sumber energi terbanyak adalah energi air 
dengan total kapasitas mencapai 58,6% dari total energi terbarukan, panas bumi (20,5%), 
energi bioenergi jenis teknologi biomassa (padat) mencapai 20,5% dan sisanya adalah jenis 
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energi lainnya seperti energi angin, matahari dan teknologi bioenergi lainnya (biogas dan 
energi limbah biomassa).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.  
 

Energi Terbarukan di Indonesia [4] 

 
a. Energi Matahari 
 Penggunaan energi matahari (kapasitas terpasang) di dunia dapat dilihat pada 
Gambar 4. Kapasitas terpasang energi matahari di dunia dari tahun 2010 sampai 2018 terus 
mengalami peningkatan untuk jenis teknologi photovoltaic, yaitu dari 39.603 MW (39,6 GW) 
pada tahun 2010 meningkat menjadi 480.357 MW (480,4 GW) di tahun 2018. Sedangkan 
untuk jenis teknologi CSP cenderung tidak mengalami kenaikan yang signifikan, di tahun 
2010 kapasitas terpasang sebesar 1.269 MW (1,3 GW) menjadi 5.469 MW (5,5 GW) di 
tahun 2018 (Gambar 5. a.) [4].   
 Gambar 5. b.  menampilkan 10 negara terbanyak yang memiliki sumber energi 
matahari pada tahun 2018. Negara Cina memiliki sumber energi matahari terbanyak, 
dengan kapasitas  terpasang sekitar 175.000 MW (175 GW). Negara kedua dan ketiga 
terbanyak adalah Jepang (di atas 50 GW) dan Amerika Serikat (kurang dari 50 GW). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5.  
 

Sumber Energi Matahari di Dunia [4] 

 
 Indonesia tidak termasuk dalam urutan 10 negara terbanyak yang mengembangkan 
energi matahari, namun pengembangan dan pemanfaatan energi matahari di Indonesia 
mengalami peningkatan dari tahun 2010 sampai 2018. Kapasitas terpasang energi matahari 
Indonesia pada tahun 2010 sebesar 14,58 MW dan menjadi 60,27 MW pada tahun 2018 [4]. 
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b. Energi Panas Bumi 
 Pemanfatan sumber energi panas bumi di dunia tidak mengalami peningkatan yang 
cukup berarti, pada tahun 2010 kapasitas terpasang sebesar 9.998 MW atau sekitar 10 GW 
dan pada tahun 2018 sebesar 13.329 MW atau 13,3 GW (Gambar 6.a.). Sepuluh negara 
terbanyak yang mengembangkan sumber energi panas bumi tahun 2018 dapat dilihat pada 
Gambar 6.b. Sumber energi panas bumi terbanyak dimiliki oleh Amerika Serikat dengan  
kapasitas terpasang 2.545,500 MW (2,5 GW), Indonesia di urutan kedua dengan kapasitas 
terpasang 1.945,500 MW (1,9 GW), dan di urutan sepuluh adalah Jepang dengan kapasitas 
terpasang 535,990 MW (0,5 GW). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 6.  
 

Sumber Energi Panas Bumi di Dunia [4] 

c. Energi Angin 
 Kapasitas terpasang energi angin di dunia terus mengalami peningkatan dari tahun ke 
tahun, baik yang terpasang di darat maupun yang berada di lepas pantai. Jenis sumber 
energi angin yang terpasang di darat lebih banyak jumlahnya daripada yang terpasang di 
lepas pantai (Gambar 7.a.). Dari 10 negara terbanyak yang mengembangkan sumber energi 
angin di dunia, Cina merupakan negara terbanyak yang mengembangkan pemanfatan 
energi angin, dengan kapasitas terpasang sebesar  184.698,337 MW (sekitar 184,7 GW). 
Italia menduduki urutan ke-10 dengan kapasitas terpasang sebesar 10.310,000 MW (sekitar 
10,3 GW). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 7.  
 

Sumber Energi Angin di Dunia [4] 

 Indonesia belum temasuk dalam 10 urutan negara terbesar yang memanfaatkan 
sumber energi angin. Namun demikian bukan berarti Indonesia tidak mengembangkan 
pemanfatan sumber energi angin. Perkembangan pemanfaatan energi angin di Indonesia 
mengalami kenaikan kapasitas terpasang yang sangat melonjak pada tahun 2018 
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kapasitas terpasang energi angin Indonesia pada 
tahun 2018 sebesar 76,12 MW sementara dari tahun 2011 sampai 2017 rata-rata kapasitas 
terpasang sekitar 0,34 sampai 1,12 MW (Gambar 8). 
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Gambar 8.  
 

Kapasitas Sumber Energi Angin di Indonesia Jenis Lepas Pantai [4] 

d. Energi Biomassa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 9.  
 

Sumber Energi Biomassa di Dunia [4] 

 Pemanfatan energi biomassa di dunia juga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun 
(dari tahun 2010 sampai 2018). Jenis teknologi biomassa yang dikembangkan di dunia 
terbanyak dari teknologi biomassa padat (Gambar 9.a.). Sepuluh negara terbanyak di dunia 
yang mengembangkan pemanfatan energi biomassa pada tahun 2018  dapat dilihat pada 
Gambar 9.b. Negara yang memiliki kapasitas terpasang energi biomassa terbanyak adalah 
Brasil dengan jumlah kapasitas terpasang sebesar 14.781,872 MW (14,7 GW), diikuti oleh 
Cina, Amerika Serikat, India dan yang terakhir adalah Kanada dengan kapasitas terpasang 
2.510,500 MW (2,5 GW). 
 Indonesia juga mengembangkan sumber energi biomassa dari jenis biomassa padat, 
biogas dan limbah terbarukan. Pada tahun 2018 jumlah kapasitas terpasang energi 
biomassa Indonesia adalah 1.800 MW (jenis biomassa padat), 23 MW (jenis biogas) dan 18 
MW (jenis limbah biomassa). 
 
e. Energi Air 
 Sumber energi air di dunia yang terbanyak dari jenis teknologi PLTA. Pemanfaatan 
energi air ini juga terus mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu tajam kenaikannya. 
Gambar 10.a. menunjukkan bahwa kapasitas terpasang energi air di dunia dari tahun 2010 
sampai 2018. Kapasitas energi air jenis PLTA pada tahun 2018 sebesar 1.126,466 MW (1,1 
GW) dan jenis pembangkit dengan bendungan (waduk) sebesar 45,146 MW. Gambar 10.b. 
menunjukkan 10 negara terbanyak yang mengembangkan pemanfatan energi air di tahun 
2018. Cina menduduki urutan pertama dengan jumlah kapasitas terpasang 322.871,434 MW 
(322,9 GW). Negara Perancis menduduki urutan ke-10 dengan kapasitas terpasang 
23.967,355 MW (23,9 GW). 
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 Indonesia juga mengembangkan sumber energi air walaupun belum termasuk dalam 
urutan 10 negara terbanyak di dunia. Sumber energi air (PLTA) yang dimiliki Indonesia pada 
tahun 2018 sebanyak 5.548 MW atau sekitar 5,6 GW. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 10.  
 

Sumber Energi Air di Dunia [4] 

f. Energi Pasang Surut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11.  
 

Sumber Energi Pasang Surut di Dunia [4] 

KESIMPULAN 
Pemanfaatan energi terbarukan di dunia selalu mengalami peningkatan dari tahun 

2010 sampai 2018. Sumber energi terbarukan paling banyak adalah sumber energi air 
(tenaga air) yaitu sebanyak 47,9% dari total sumber energi di tahun 2018. Wilayah yang 
paling banyak menggunakan sumber energi terbarukan adalah Asia, dengan kapasitas 
terpasang mencapai 1.023.535 MW (1.023,5 GW) atau sekitar 43,54% dari total sumber 
energi terbarukan. Wilayah yang menempati urutan kedua adalah Eropa (kapasitas 
terpasang 536.392 MW (536,9 GW) atau sekitar 22,82 %, sedangkan Amerika Utara 
menempati urutan ketiga dengan kapasitas terpasang 366.500 MW (366,5 GW sekitar 
15,59%. 

Secara keseluruhan, Cina merupakan negara dengan sumber energi terbarukan 
terbanyak dengan total kapasitas terpasang hampir mencapai 700.000 MW  (700 GW) 
dengan jenis sumber energi matahari, angin dan air pada tahun 2018.   Negara yang 
menempati urutan kedua adalah Amerika Serikat dengan kapasitas terpasang energi 
terbarukan mencapai sekitar 250.000 MW (250 GW) diikuti oleh Brasil dengan kapasitas 
terpasang sekitar 136.000 MW (136 GW), Jerman (120 GW), dan negara lainnya. 

Indonesia masuk ke dalam urutan 10 negara terbanyak yang mengembangkan 
pamanfatan energi terbarukan, khusus untuk energi panas bumi (urutan kedua dengan 
kapasitas terpasang 1.945,5 MW sekitar 1,9 GW) pada tahun 2018. Pemanfaatan energi 
terbarukan lainnya yang dikembangkan di Indonesia adalah  sumber energi air, matahari, 
biomassa dan angin. Khusus untuk  energi angin mengalami peningkatan yang sangat 
tajam, sejak tahun 2010 belum mencapai 1 MW sampai tahun 2017 (1,12 MW) meningkat 
tajam menjadi 76,12 MW di tahun 2018. 
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