
Solar Charger sebagai Fasilitas Publik Universitas Sebelas Maret dalam rangka mewujudkan 

UNS Green Campus 

Saat ini perkembangan teknologi sangatlah pesat, itu dapat dilihat dari produksi alat 

elektronik yang semakin beragam, termasuk perkembangan teknologi telepon genggam atau 

handphone atau yang saat ini kita kenal sebagai smartphone yang telah menjadi kebutuhan 

primer setiap mahasiswa selain laptop atau komputer. Hampir setiap orang atau khususnya 

mahasiswa mempunyai smartphone baik untuk tujuan komunikasi, akademis, bisnis atau 

yang lainnya. Perkembangan smartphone tentunya dibarengi dengan penambahan kapasitas 

pada daya baterainya. Logikanya, semakin canggih smartphone maka akan semakin tinggi 

pula fitur yang ada didalamnya, juga semakin membutuhkan daya baterai yang semakin besar 

agar mampu menyala lama. Gaya hidup saat ini menuntut agar smartphone selalu aktif dalam 

kondisi apapun, termasuk ketika berada di kampus. Sedangkan gaya hidup yang menuntut 

agar smartphone selalu aktif ini tumbuh sebading dengan bertambahnya konsumsi energi 

listrik di  area kampus. Terus menggunakan smartphone juga berarti terus mengisi daya 

baterai smartphone agar tetap mampu menyala. Saat ini, penduduk paling banyak di kampus 

adalah mahasiswa, maka dari itu konsumsi energi untuk smartphone paling banyak adalah 

dari mahasiswa. Sedangkan saat ini fasilitas yang mendukung mahasiswa mememenuhi gaya 

hidupnya untuk membuat smartphonenya tetap aktif hanya mereka dapat dari energi 

berbahan bakar fosil, bukan dari fasilitas yang mendukung isu - isu lingkungan. Jadi artinya, 

konsumsi energi listrik berbahan bakar fosil paling besar di area kampus adalah oleh 

mahasiswa. Dan itu artinya mahasiswa adalah kontributor paling besar dalam kerusakan 

lingkungan pada area kampus  

Dikutip dari publikasi The World Bank tentang Berinvestasi untuk Indonesia yang Lebih 

Berkelanjutan bahwa “Metode pembangkit Listrik yang digunakan saat ini terus meningkat 

bersumber dari batu bara adalah penghasil gas rumah kaca yang terus meningkat. Akibat 

kebutuhan akan listrik yang terus meningkat, emisi gas rumah kaca di Indonesia yang 

berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, diperkirakan akan bertambah pula”. 

Kita tidak bisa memungkiri bahwa penggunaan energi berbahan bakar fosil adalah berarti 

berkontribusi dalam kerusakan lingkungan, tetapi paling tidak kontribusi itu dapat dikurangi 

terutama dikalangan akademisi yang merupakan percontohan bagi masyarakat serta untuk 

mewujudkan kampus yang berbasis Green Campus 



Menurut Kajian Supply Demand Energy dari Kementrian Enegi dan Sumber daya Mineral  

pada poin  Analisa Supply Demand Energi Baru Terbarukan  “Sebagai salah satu negara 

yang berada diwilayah tropis, Indonesia dianugerahi sumber daya energy yang bervariasi, 

selain meiliki ketersediaan sumber - sumber energi fosil, Indonesia juga dianugerahi potensi 

sumber daya energi baru terbarukan yang sagat beragam, mulai dari air, panas bumi, 

biomassa, surya, angin hingga uranium. Tenaga surya diperkirakan mencapai 4,8 

Kwh/m
2
/hari.” 

Dari kajian diatas, energi yang paling memungkinkan digunakan di area kampus untuk 

mendukung terwujudnya UNS Green Campus adalah energi  dari tenaga surya. Rendahnya 

pemanfaatan sumber-sumber energi terbarukan dapat dilihat dari minimnya fasilitas publik 

yang mengarah ke isu lingkungan terutama pada poin energi terbarukan. Jika dikatkan 

dengan poin tentang penggunaan smartphone, maka energi dari tenaga surya atau solar energi 

sangat cocok jika diaplikasikan dengan permasalahan yang ada di kampus, yaitu pembuatan 

solar charger. 

Dalam mendukung program UNS Green Campus, masalah konsumsi energi untuk 

smartphone dapat dipecahkan, namun harus kita sadari bahwa ketergantungan akan energi 

berbahan bakar fosil belum sepenuhnya dapat kita hilangkan, tetapi beralih sedikit demi 

sedikit pada energi terbarukan adalah salah satu cara mengurangi ketergantungan dan juga 

membantu menyelamatkan bumi dari efek besar pemanaan global. Salah satu solusi yang 

dapat diambil adalah dengan membuat solar charger untuk handphone pada titik titik kumpul 

atau titik titik keramaian dimana mahasiswa banyak berkumpul. Solar charger ini adalah 

langkah yang sangat signifikan untuk membentuk UNS Green Campus. Tentunya pembuatan 

ini juga dibarengi dengan maintenance yang baik agar program UNS Green Campus semakin 

menjadi pedoman bagi masyarakat dan kalangan lain. 

Dikutip dari publikasi The World Bank, tentang Berinvestasi untuk Indonesia yang Lebih 

Berkelanjutan “ Indonesia memiliki potensial panas bumi terbesar di dunia dan sedang 

berusaha aktif mengembangkan sumber daya ini. Secara kontras, potensi angina, matahari 

dan biomassa lebih rendah dan kurang dikembangkan. Kementrian Lingkungan Hidup 

(KLH,2008) melaporkan bahwa peran tenaga air dalam total sumber energy  turun 

pangsanya dari 11,8 tahun 2004 mrnjadi 9,6 persen di tahun 2006 dan diperkirakan turun 

terus hingga 7.8 persen pada tahun 2010. Penurunan pangsa ini terjadi karena kurangnya 

investasi pada pembangkitan tenaga air berskala besar, dibandingkan dengan konstruksi 



pembangkit konvensional. Terdapat peningkatan konstruksi pembangkit tenaga air berskala 

kecil dan mikro pada tingkat komunitas , yang menguntungkan secara lokal, namun 

umumnya tidak menambah kapasitas jaringan secara keseluruhan dan keragaman sumber 

energy nasional”s. 

Kutipan diatas mungkin bisa menjadi gambaran permasalahan penggunaan energi terbarukan 

yang ada di Indonesia. Investasi memang diperlukan, terutama demi perubahan iklim dan 

lingkungan yang lebih baik. Namun kita juga harus melihat efek ke belakang dari investasi 

jika kita sedikit demi sedikit beralih ke energi terbarukan. Selain murah dan melimpah, 

lingkungan akademis seperti kampus akan menjadi percontohan dan pelopor untuk 

terwujudnya lingkungan yang bersih dan berkelanjutan, bukan sebagai kontributor utama 

dalam kerusakan lingkungan akibat konsumsi listrik yang berlebihan.  

Walaupun bukan dari segi industry yang merupakan penyumbang emisi karbon, namun 

mitigasi energi dari sektor akademisi hendaknya dilakukan untuk mewujudkan UNS Green 

Campus dan Indonesia yang lebih baik . 
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