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J  Tumbuhkan Kesadaran 
Energi Terbarukan

JO G JA —Energi memiliki 
peran penting dan tidak dapat 
dilepaskan dalam kehidupan 
manusia. Terlebih, saat ini 
'hampir semua aktivitas manusia 
sangat tergantung pada energi. 
Berbagai alat pendukung, seperti 
alat penerangan, motor peng
gerak, peralatan rumah tangga, 
dan mesin-mesin industri dapat 
difungsikan jika ada energi. 
Namun terdapat dua kelompok 
besar energi yang didasarkan 
pada pembaharuan.

“Dua kelompok tersebut 
adalah energi terbarukan dan 
energi yang tersedia terbatas di 
alam,” uj ar Ketua Penyelenggara 
kegiatan Renewable Energy 
Summer School (RESS) dan 
Disaster Management Summer 
School (DMSS), Reza Giga 
Isnanda ST MSc, Senin (8/8) 
terkait RESS dan DMSS yang 
diselenggarakan 8-17 Agustus 
di Universitas Muhammadiyah 
Yogyakarta (UMY).

Menurut Reza melalui RESS 
dar DMSS, upaya untuk mem
bui gun pemikiran mahasiswa 
dalam memahami tentang en
ergi terbarukan bisa dilakukan. 
Selain itu kegiatan itu juga 
mengenalkan suasana akademik 
internasional kepada civitas ma
hasiswa Fakultas Teknik UMY 
dan sebagai promosi UMY secara 
internasional.

Reza menyampaikan, DMS S 
juga akan memberikan pelatihan 
penganggulangan becana alam.

Sebab bencana alam adalah 
suatu fenomena alam yang ti
dak dapat dihindari dan hampir 
terjadi di segala belahan bumi.

“Mahasiswa sebagai agen 
pembahan sosial sangat poten
sial menangani bencana karena 
memiliki bekal akademik dan 
punya partisipasi aktif menan
gani bencana selama ini, se
hingga cocok menjadi sasaran 
kegiatan DMSS,” ujar Reza.

Program ini dirancang oleh 
dosen dan mahasiswa Fakultas 
Teknik UMY serta berkoordi
nasi dengan Kantor Kerjasama 
Internasional (KUI) UMY dan 
Muhammadiyah Disaster Man
agement Center (MDMC) den
gan menyusun kegiatan bempa 
seminar, class session, diskusi 
antar peserta, kunjungan ke 
tempat-tempat energi terbarukan 
serta kunjungan budaya seperti 
Candi Borobudur. Para peserta 
juga akan diajarkan dengan hal 
yang berkaitan dengan sedi
mentasi, pasokan energi darurat, 
kebijakan keringanan bencana 
nasional

“Pembicara yang mengisi 
seminar dan kuliah merupakan 
para ahli di bidang energi baik 
tingkat nasional maupun inter
nasional. Yakni dari Jepang, 
Taiwan, Prancis, dan Indonesia. 
Sedangkan pesertanya akan 
diikuti oleh mahasiswa dari luar 
negeri dan mahasiswa Fakultas 
Teknik UMY,” imbuhnya.
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