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Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are
*required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case
you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled
the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone
to select your timezone. in
/home/hostdata/alpensteel/public_html/alpensteel_co
m/libraries/joomla/utilities/date.php
on line 56
Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to
use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used
any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to
select your timezone. in
/home/hostdata/alpensteel/public_html/alpensteel_com/li
braries/joomla/utilities/date.php
on line 198

Panel Surya (ilustrasi)

Potensi Energi Terbarukan Belum Tergarap Optimal
UNGARANâ€”Pemanfaatan sumber energi yang terbarukan menjadi isu penting guna
mengantisipasi krisis energi listrik di masa mendatang. Ini terkait dengan masih banyaknya
potensi energi yang belum dimanfaatkan sebagai penopang kebutuhan energi nasional.
Pakar energi listrik Universitas Diponegoro (Undip), Hermawan mengatakan, salah satu sumber
energi yang cukup potensial adalah energi surya.
Dosen Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Undip ini menambahkan, energi surya sangat
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potensial untuk dioptimalkan dalam menambah kapasitas penyediaan listrik di Indonesia.
â€œSebab Indonesia berada di kawasan garis katulistiwa, yang mendapatkan pancaran sinar
matahari cukup banyak,â€ jelasnya, Selasa (29/4).

Energi surya di negeri ini, jelasnya, sangat roduksi tenaga listrik model fotovoltaik guna
menambah kapasitas listrik nasional.

Sebenarnya, kata hermawan, pemanfaatan fotovoltaik sudah diatur dalam Peraturan Direksi PT
PLN namun aplikasinya banyak kendala. Salah satunya karena komponen fotovoltaik ini masih
didatangkan dari luar negeri dan sehingga biaya untuk membuatnya masih mahal.
â€œBanyak manfaat penggunaan tenaga surya tersebut, yakni mengurangi pemakaian listrik
yang berasal dari PLN serta dapat menurunkan temperatur di dalam ruangan,â€ ujarnya.
Terkait hal ini, masih kata Hermawan, yang perlu dilakukan pemerintah saat ini adalah
mendorong tumbuhnya industri fotovoltoik. Sehingga sarana pemanfaatan energi surya ini
biayanya bisa murah. â€œharapannya, pemanfaatan energi surya dapat dioptimalkan,â€
tambahnya.
Sebelumnya pertumbuhan konsumsi listrik di Jawa Tengah per tahun terus meningkat
mencapai 10 persen. Jika tidak diimbangi dengan pembuatan pembangkit baru atau penciptaan
energi terbarukan, tahun 2017 di Jawa Tengah mengalami krisis listrik yang berpotensi
terhadap pemadaman bergilir.

Sumber dari : http://www.republika.co.id
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