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Energi menggerakkan listrik, industri, mobilitas, dan banyak lagi.

Sumber energi dapat dikelompokkan menjadi 
sumber terbarukan dan nonterbarukan.

Energi terbarukan dimanfaatkan dari berbagai sumber atau proses alami yang 
terus-menerus diperbarui. Misalnya: 

Listrik yang kita 
gunakan di rumah, 
misalnya, bisa saja 
dihasilkan dari 
pembakaran 

Manusia bergantung pada energi untuk hidup.

atau dari sumber-sumber energi lainnya.

batu bara, gas alam, panas Bumi,

Panas 
matahari 

Energi 
matahari

Energi 
angin

Energi
air

Udara 
yang 

bergerak 

Air yang 
bergerak 

GeothermalPanas 
Bumi BiomassaZat organik, 

yang bisa bersumber dari 
tanaman atau hewan 



Sebaliknya, sumber-sumber energi nonterbarukan 
tidak dapat diperbarui. Setelah digunakan, sumber 
energi ini akan habis selamanya. Sumber-sumber ini 
terbentuk selama jutaan tahun oleh sisa-sisa 
makhluk hidup (misalnya hewan dan tumbuhan) 
yang secara bertahap terkubur oleh lapisan demi 
lapisan batuan dan tanah. Ketika kita menggunakan 
sumber-sumber ini untuk energi, emisi gas rumah 
kaca akan dihasilkan dan menyebabkan polusi udara. 
Sumber energi nonterbarukan termasuk:

Namun, kita perlu berhati-hati saat mengembangkan 
pembangkit listrik dari sumber energi terbarukan. 
Misalnya, meskipun bendungan bisa membangkitkan 
energi terbarukan dari air dan tidak menghasilkan 
polusi, tanpa penilaian yang cermat, bendungan yang 
berukuran besar dapat merusak ekosistem yang dihuni 
ikan, tanaman air, dan mengubah karakteristik alami 
sungai. Oleh karena itu, bendungan air yang lebih 
kecil dengan penataan lingkungan dan penilaian 
ekologis yang teliti merupakan pilihan yang lebih 
baik daripada bendungan besar.

Oleh karena itu, sumber energi terbarukan lebih baik untuk kita, 
untuk tempat tinggal kita, dan untuk generasi mendatang, apalagi 

mengingat bahwa energi adalah sektor kedua yang paling 
berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca di Indonesia.

Minyak mentah Gas alam Batu bara



CO2800

GEOTHERMAL HIDRO SURYA ANGIN (TAHAP PENELITIAN AWAL)

29.544 MW 94.476 MW 207.898 MW 60.647 MW 17.989 MW
1.438,5 MW (4,9%) 5.024 MW (7,4%) 78,5 MW (0,04%) 3,1 MW (0,002%) 0,2 MW (0,02%)

Lebih dari 2x 
kapasitas pembangkit 

listrik Singapura.i

4x kapasitas
listrik Filipina.ii

Hampir sama dengan 
permintaan listrik di 

seluruh Papua Barat.iii

Hampir sama dengan 
jumlah kapasitas 

pembangkit listrik di 
Indonesia saat ini.iv

1,3x kapasitas 
pembangkit listrik 

Singapura.v

Belakangan ini, banyak yang mengajukan definisi baru tentang energi, yang dikenal sebagai energi 
bersih. Biasanya, ketika membicarakan tentang energi bersih, kita juga memasukkan gas alam dan 
tenaga nuklir.

ENERGI BERSIH

Efisiensi energi berarti menggunakan lebih 
sedikit energi untuk layanan yang sama. 
Misalnya, bohlam neon memerlukan energi 
lebih sedikit jika dibandingkan dengan 
lampu pijar untuk menerangi ruangan. 

EFISIENSI ENERGI

Pengembangan nuklir memiliki 
risiko tinggi karena frekuensi 
gempa Bumi di Indonesia dan 
biaya yang tinggi.

Indonesia memiliki banyak gas alam 
yang dapat digunakan sebagai bahan 
bakar transisi sebelum kita sepenuhnya 
memanfaatkan energi terbarukan. Perlu 
diingat, meskipun gas alam lebih bersih dari 
batu bara, ia tetap menghasilkan polutan.vi

Dengan terbatasnya akses ke energi 
terbarukan dan minimnya efisiensi energi, 
konsumsi energi akan melepaskan

Mengubah tata ruangan agar 
diterangi lebih banyak cahaya 
alami juga merupakan bentuk 
efisiensi energi karena kita 
menggunakan lebih sedikit listrik 
untuk menerangi ruangan.

Angka ini sama dengan emisi gas 
rumah kaca yang dihasilkan dari 

karbon dioksida ke atmosfer hingga 2020. vii 

JUTA 
TON 

154
JUTA

GAS ALAM NUKLIR

NAH, MARI KITA LIHAT POTENSI ENERGI TERBARUKAN DI INDONESIA.

kendaraan penumpang selama satu tahun!

ENERGI PASANG SURUT
(MINI, MIKRO, MAKRO)

Potensi Digunakan (% terhadap potensi) Perbandingan



Banyak yang bilang sumber energi 
bersih dan terbarukan itu mahal, 
tetapi faktanya, harganya terus turun.

Selain itu, International Renewable Energy 
Agency (IRENA) memprediksi akan ada 
pergeseran paradigma energi yang signifikan, 
dan harga energi terbarukan di seluruh 
dunia akan bisa bersaing dengan harga 
‘headline’ batu bara pada 2020.

Pada Januari 2018, untuk pertama kalinya, Pengelola 
Energi Nasional Tiongkok menetapkan target wajib 
untuk mengurangi konsumsi energi batu bara dan 
mencanangkan penggunaan energi bersih untuk 
memenuhi 20% kebutuhan energi Tiongkok pada 2030.

Salah satu contohnya 
adalah energi surya. Pada 
2016, dua perusahaan di 
Abu Dhabi mengajukan 
penawaran tender untuk 
energi surya seharga 

Penawaran ini kurang dari 
setengah biaya ‘headline’      
batu bara, atau biaya asli sebelum 
memperhitungkan faktor-faktor 
eksternal seperti kesehatan dan 
degradasi lingkungan.

Rp 338/kWh

Rp

Rp

Investor dan pemerintah di seluruh dunia 
menyadari adanya  perubahan pada pasar energi. 
Bahkan di Tiongkok, negara yang pasar energinya 
pernah sangat dikuasai oleh batu bara, pemerintah telah 
mengakui pentingnya transisi menuju energi bersih.

Dengan target ini, sektor 
tenaga angin dan surya di 
Tiongkok setidaknya akan 
menarik investasi sebesar 

US$ 782
MILIAR
antara 2016-2030.



APAKAH INDONESIA AKAN MENJADI 
BAGIAN DARI PERUBAHAN INI?

Akses energi yang berbeda menghasilkan emisi karbon yang berbeda pula. 
Semakin banyak energi yang kita gunakan, semakin banyak emisi 
yang kita hasilkan. Slogan "hemat energi hemat biaya" dapat kita pertegas 
lagi menjadi "hemat energi hemat emisi, hindari krisis di Bumi."

SIAPA YANG PUNYA PERAN DAN TANGGUNG JAWAB?

JAWABANNYA TERGANTUNG PADA KITA SEMUA.

Setiap orang yang tinggal di Indonesia (atau bahkan di Bumi) 
bertanggung jawab atas emisi yang dihasilkan dari konsumsi energi.

Namun, tidak semua orang punya tanggung jawab yang sama besarnya.
Menurut PLN,

seseorang yang 
tinggal di Jakarta 
mengonsumsi energi 
18 kali lebih tinggi

daripada 
seseorang yang 
tinggal di Nusa 
Tenggara Timur.
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Bergabunglah dengan komunitas kami dengan ikuti kami di 
media sosial, mengunjungi situs kami, atau mengirimkan email ke  

indonesiao�ice@wri.org. 
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