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DRIVING FORCES TEKNOLOGI ENERGI Masa Depan Basis Hidrogen

Dalam buku ini dijelaskan mengenai driving forces, suatu teknologi energi masa depan berbasis hidrogen dengan zero 
emisi. Driving Forces sangat kuat pengaruhnya terhadap pembangunan energi berkelanjutan setiap negara di dunia. 
Hal itu telah di ungkap dalam nota kesepahaman kyoto Protokol. Dalam Kyoto Protokol semua negara termasuk 
indonesia dihimbau untuk memiliki komitmen menghindari adanya emisi energi. Selain hal itu dalam buku ini juga 
diterangkan mengenai konsep energy carrier hidrogen sesuai dengan kondisi negara kesatuan republik indonesia
(NKRI) yang terdiri dari ribuan pulau terbentang dari sabang hingga merauke.
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Buku ini adalah hasil penelitian dan sekaligus pemikiran – pemikiran yang berkembang. Buku ini memiliki substansi 
yang berfokus pada pembahasan bidang energi berbasis teknologi hidrogen dimasa yang akan datang. Materi 
pembahasan dalam buku ini memiliki nilai kebaruan dan diulas menggunakan metodologi pemecahan masalah 
energi di Indonesia. Buku ini sangat layak untuk dijadikan sebagai buku referensi bagi peneliti bidang teknologi 
energi hidrogen(driving forces). Buku ini juga penting dibaca oleh para penentu kebijakan energi di Indonesia.
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