
OCEAN ENERGY
(energy lautan)



Jenis Energy dari Lautan

• Lautan dapat menghasilkan dua macam
energi:

– thermal energy dari panas matahari

menggunakan energi panas yang tersimpan di lautan
untuk menghasilkan listrik

– mechanical energy dari pasang surut dan
gelombang



Thermal Ocean Energy

• Energi panas laut bekerja baik saat terjadi
perbedaan suhu antara permukaan laut yang 
panas dengan bagian dalam laut dalam yang 
lebih dingin sekitar 20 derajat C

• Ada tiga jenis energi panas lautan :

– closed-cycle, open-cycle, and hybrid.



Ocean Thermal Energy Conversion 
(OTEC)







Close cycle System

• Sistem siklus tertutup menggunakan aliran
berupa cairan dengan titik didih rendah, seperti
ammonia, untuk memutar turbin untuk
menghasilkan listrik.

• Permukaan laut yang hangat dipompa melalui
heat exchanger (penukar panas), dimana cairan
dengan titik didih rendah diuapkan.

• Air laut yang dingin dipompa melalui penukar
panas yang kedua kemudian diembunkan kembali
menjadi cairan yang didaur ulang melalui sistem





Open cycle

• Sistem siklus terbuka menggunakan permukaan
laut tropis yang hangat untuk membuat listrik

• Ketika air laut yang hangat diletakkan pada
kontainer dengan tekanan rendah, air laut
tersebut akan mendidih.

• Uap yang dihasilkan digunakan untuk
menggerakkan turbin dan menjalankan
generator.

• Uap yang dihasilkan dengan tekanan rendah ini
didinginkan kembali menjadi air murni yang tidak
mengandung garam





Hybrid

• Hybrid systems mengkombinasikan fitur
closed- dan open-cycle systems. 

• Dalam hybrid system, air laut yang hangat
masuk melalui ruang vacum yang dievaporasi
menjadi uap, mirip dengan proses evaporasi
pada open-cycle. 

• Uap yang dihasilkan cairan dengan titik didih
rendah (dalam sistem tertutup) memutar
turbin untuk menghasilkan listrik.



Energy Gelombang Laut
(Wave Energy Conversion- WEC)

• Tipe turbin, perhatian awal dari komunitas
peneliti
– Perhatian utama pada osilasi kolom air (oscillating 

water column / OWC) dan gelombang permukaan
(overtopping WEC)

• Tipe buoy, perkembangan penelitian selanjutnya
– Dikenal juga sebagai “point absorber” (PA) sebab dia

memanen energy dari semua arah pada satu titik di 
lautan.

– Tipe WEC ini biasanya terdiri dari pelampung yang 
bergerak secara vertikal yang mendorong perangkat
listrik ke atas seperti piston atau generator linier.



Tipe turbin gelombang vertikal



Gemombang permukaan



Tipe Buoy (pelampung)



Skema konversi energi gelombang



Geothermal dan Fuel Cell

• Ambil materi yang dipresentasikan oleh rekan-
rekan anda.


