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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Perubahan dan Tantangan di Abad ke-21

Krisis ekonomi di Asia di pertengahan dekade 90-an yang ber-

imbaskan gejolak multidimensional di Indonesia menjadi bukti bahwa 

pertumbuhan ekonomi saja tidak mampu menopang ketahanan dan 

daya saing bangsa. Paradigma pembangunan Indonesia di era Orde 

Baru yang bertitikberatkan pertumbuhan ekonomi tidak berhasil 

mengantarkan bangsa Indonesia pada suatu kemajuan yang utuh dan 

kokoh. Dalam memasuki abad ke-21 ini, pembangunan Indonesia perlu 

lebih memperhatikan berbagai aspek kehidupan bangsa seperti kepastian 

dan tegaknya hukum, keadilan dan keamanan sosial, kekayaan nilai-

nilai kebudayaan, kapasitas inovasi industrial, kapasitas pengelolaan 

lingkungan, serta kesatuan berbangsa dan bernegara, agar dapat dicapai 

kekokohan ketahanan dan daya saing bangsa Indonesia. 

Pada tataran regional/global, agenda pembangunan antarbangsa di 

awal abad ke-21 menegaskan kembali posisi manusia (dan masyarakat) 

sebagai subyek dan sekaligus tujuan pembangunan. Jika di awal abad ke-

20 pembangunan antarbangsa menitikberatkan pada variabel ekonomik, 

yang kemudian justru berdampak marjinalisasi sebagian masyarakat, 

maka saat ini arti penting kesetaraan (equity), keamanan (security) dan 

keberlanjutan (sustainability) menjadi perhatian sentral. Dalam Tujuan 

Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals; MDGs) yang di-

sepakati oleh 189 negara pada tahun 2000, dinyatakan sejumlah prio-
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ritas pembangunan yang mencakup, di antaranya: penanggulangan 

kemiskinan dan kelaparan; kesetaraan akses ke layanan pendidikan 

dasar; kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan; penurunan 

angka kematian anak; peningkatan kesehatan ibu; dan kelestarian 

lingkungan hidup. Penegasan arti penting manusia dalam pembangunan 

juga tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (Human Development 

Index; HDI), yang berfokus pada ketersediaan pilihan manusia dalam 

pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan daya beli. 

Liberalisasi perdagangan kini menjadi agenda sentral dalam ker-

jasama ekonomi antarbangsa. Dengan berlakunya liberalisasi per-

dagangan peranan pasar akan meningkat dalam mempengaruhi eko-

nomi sebuah bangsa. Tetapi di negara yang mempromosikan prinsip 

lais·sez-faire (yakni prinsip bahwa pasar dibebaskan dari campur tangan 

pemerintah), peranan pemerintah tetap penting dalam mengatur 

ekonomi untuk kepentingan kedaulatan negara tersebut. Bagi bangsa 

Indonesia, tantangan dalam memasuki arena perdagangan liberal/bebas 

adalah bagaimana mengembangkan hubungan di antara pemerintah, 

para pelaku usaha/industri swasta, dan segenap unsur masyarakat lain-

nya untuk mewujudkan ekonomi bangsa yang berdaya saing, dalam suatu 

kerangka kedaulatan negara dan bangsa Indonesia.

Dalam persaingan ekonomi antarbangsa di abad ke-21 ini, arti 

penting pengetahuan menjadi pusat perhatian. Ketika industrialisasi 

modern berimbas pada sub-ordinasi pengetahuan di bawah faktor 

produksi, berbagai upaya dilakukan untuk mengangkat kembali posisi 

pengetahuan. Dirumuskannya gagasan tentang Masyarakat Berbasis 

Pengetahuan (Knowledge Based Society; KBS) dan Ekonomi Berbasis Pe-

ngetahuan (Knowledge Based Economy; KBE) mencerminkan kristalisasi 

upaya tersebut. Gagasan KBS dan KBE tersebut menegaskan peranan 

penting pengetahuan dalam sistem inovasi; bahwa daya saing ekonomi 

sebuah bangsa bukan hanya ditentukan oleh teknologi sebagai faktor 
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produksi, tetapi juga oleh pengetahuan dan kreativitas sebagai faktor 

inovasi. 

Alih-alih memisahkan pemerintah dari pasar, persaingan ekonomi 

berbasis pengetahuan justru mendorong pengembangan hubungan yang 

baru dan lebih erat di antara pemerintah, para pelaku usaha/industri 

swasta dan para pelaku iptek. Di berbagai negara maju, kebijakan ekonomi 

dan kebijakan iptek semakin terintegrasikan dan melahirkan kebijakan 

inovasi, di mana arah pengembangan ekonomi, hukum, perdagangan, 

industri, iptek dan pendidikan tinggi diselaraskan untuk meningkatkan 

daya saing industri nasional. Bagi bangsa Indonesia yang berdaulat dan 

menganut prinsip bebas-aktif, dibutuhkan suatu strategi peningkatan 

daya saing industri yang mengombinasikan prinsip interdependensi 

(melalui impor dan alih iptek) dan independensi (melalui penguasaan 

iptek) sehingga daya saing ekonomi dapat dicapai dalam kerangka 

kedaulatan bangsa (nation sovereignty).

Selain permasalahan daya saing, hingga hari ini bangsa Indonesia 

masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan pembangunan yang 

mendasar seperti meluasnya kemiskinan, masih terdapatnya potensi kon-

flik sosial, terbatasnya akses masyarakat ke layanan dasar (seperti layanan 

pangan, kesehatan dan obat-obatan, energi, transportasi, informasi dan 

komunikasi, dan rasa aman), serta terdegradasinya lingkungan hidup. Di 

samping itu semua, kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) 

bangsa Indonesia juga masih sangat terbatas, sehingga iptek bangsa 

Indonesia belum memiliki peranan yang berarti dalam penyelesaian 

berbagai permasalahan pembangunan tersebut. Hal tersebut ber-

implikasi pada tingginya tingkat ketergantungan berbagai kegiatan 

pembangunan terhadap teknologi impor. Kondisi tersebut menghadirkan 

suatu tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk, di satu sisi, 

membangun kemampuan iptek bangsa, dan di sisi lain, meningkatkan 

peranan iptek dalam menjawab permasalahan pembangunan. 

PendAhuluAn
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Upaya untuk meningkatkan peranan iptek dalam menjawab per-

masalahan pembangunan bangsa juga semakin menjadi perhatian 

di berbagai negara maju. Masyarakat ilmiah/akademik di negara 

anggota maju seperti yang tergabung  dalam OECD (Organizations for 

Economic Cooperation and Development) kini memberikan perhatian yang 

makin besar pada riset dan pengembangan iptek yang berpola lintas 

dan trans-disiplin, yang melibatkan disiplin ilmu kealaman, rekayasa, 

ekonomi, politik, hukum dan ilmu-ilmu kemanusiaan. Penekanan 

pada riset yang berpola lintas/trans-disiplin ini ditujukan pada 

peningkatan mobilitas ‘kapital intelektual’ masyarakat, sehingga 

membawa perubahan menuju masyarakat berbasis pengetahuan. 

Perkembangan dalam pola riset ini berimplikasi pada perubahan 

kelembagaan iptek, di mana berbagai bentuk baru kerjasama di 

antara lembaga pemerintah dan organisasi swasta dipelajari dan 

dikembangkan. Bentuk baru perguruan tinggi, yang kemudian dikenal 

dengan nama entrepreneurial university, di mana kegiatan riset dan 

pengembangan iptek dan kegiatan entrepreneurship diletakkan dalam 

satu kerangka kerja untuk menghasilkan technopreneurship.

Bagi bangsa Indonesia, mobilitas sumber daya iptek nasional 

menjadi sangat penting oleh karena terbatasnya sumber daya 

tersebut dan besarnya tantangan bangsa yang perlu dijawab me-

lalui pembangunan iptek. Untuk ini perlu dipromosikan riset dan 

pengembangan iptek yang berpola lintas-disiplin yang dapat memicu 

terjadinya pertukaran dan sintesis keilmuan di antara para pelaku 

iptek di lembaga riset/perguruan tinggi, dan di industri/organisasi 

usaha. Hal ini pada gilirannya akan memacu difusi teknologi di 

industri dan peningkatan kapasitas iptek di sistem produksi nasional. 

Riset dan pengembangan iptek secara lintas-disiplin yang mencakup 

dimensi sosial dan kemanusiaan akan dapat menumbuhkembangkan 

lingkungan yang kondusif bagi difusi dan pemanfaatan iptek di ma-
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syarakat, dan menjamin adanya akuntabilitas moral, sosial dan 

lingkungan dari pemanfaatan iptek. Riset fundamental yang bersifat 

lintas/trans-disiplin untuk mengembangkan pengetahuan baru ten-

tang berbagai fenomena kompleks (complexity sciences) dapat me-

nyediakan peluang yang lebih besar bagi bangsa Indonesia untuk 

meraih prestasi keilmuan di tingkat regional/global, tanpa harus 

meninggalkan konteks nasional/lokal.

1.2. Tujuan Penyusunan ARN 

Agenda Riset Nasional (ARN) 2006-2009 merupakan dokumen 

yang disusun untuk memberikan prioritas kegiatan, tonggak capaian 

dan indikator capaian pembangunan nasional iptek untuk kurun 

waktu 2006-2009, yang diletakkan dalam suatu proyeksi capaian 

jangka panjang (yakni sasaran pada tahun 2025). Proses penyusunan 

ARN ini terdiri atas dua tahap utama: (i) tahap penyusunan materi 

pokok ARN melalui diskusi di dalam komisi teknis, badan pekerja 

dan sidang paripurna Dewan Riset Nasional (DRN); dan (ii) tahap 

pengayaan materi melalui sosialisasi ke berbagai komponen masya-

rakat pemangku-kepentingan di berbagai daerah di Indonesia. 

Keseluruhan proses penyusunan ARN 2006-2009 telah meng-

akomodasi sumbangan pemikiran yang substantif dari segenap 

perwakilan dari berbagai departemen pemerintahan, LPND, per-

guruan tinggi, para pelaku usaha/industri swasta, dan dewan riset 

daerah.  Dengan demikian, diharapkan bahwa realisasi ARN menjadi 

tanggungjawab bersama dari segenap pemangku-kepentingan iptek 

dan seluruh komponen masyarakat, dan diharapkan realisasi ini akan 

disertai dengan komitmen bersama untuk membangun kemampuan 

iptek bangsa demi menjawab tantangan pembangunan. 

PendAhuluAn
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1.3. Lingkungan Strategis 

Dalam dokumen Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek 

2005-2009 (Jakstranas Iptek 2005-2009) dirumuskan Visi Iptek 2025 sebagai 

berikut:

 ”Iptek sebagai kekuatan utama peningkatan kesejahteraan yang 

berkelanjutan dan peradaban bangsa.”

Visi ini dituangkan ke dalam Misi Iptek 2025 yang dirumuskan sebagai 

berikut:

1.  Menempatkan iptek sebagai landasan kebijakan pembangunan 

nasional yang berkelanjutan;

2.  Memberikan landasan etika pada pengembangan dan penerapan iptek;

3.  Mewujudkan sistem inovasi nasional yang tangguh guna  meningkatkan 

daya saing bangsa di era global;

4.  Meningkatkan difusi iptek melalui pemantapan jaringan pelaku dan 

kelembagaan iptek termasuk pengembangan mekanisme dan kelem-

bagaan intermediasi iptek;

5.  Mewujudkan SDM, sarana dan prasarana  serta kelembagaan iptek 

yang berkualitas dan kompetitif; 

6.  Mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas, kreatif dan inovatif 

dalam suatu peradaban masyarakat yang berbasiskan pengetahuan.

Dalam Jakstranas Iptek 2005-2009 ditemukenali sejumlah masalah 

dalam pembangunan nasional iptek yang mencakup delapan gatra, 

yaitu: (i) keterbatasan sumber daya iptek; (ii) belum berkembangnya 

budaya iptek; (iii) belum optimalnya mekanisme intermediasi iptek; (iv) 

lemahnya sinergi kebijakan iptek; (v) belum terkaitnya kegiatan riset 

dengan kebutuhan nyata; (vi) belum maksimalnya kelembagaan litbang; 

(vii) masih rendahnya aktivitas riset di perguruan tinggi; serta (viii) 

kelemahan aktivitas riset. 
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1.4. Kerangka Kerja Legal-Formal 

Bangsa Indonesia telah memiliki landasan konstitusional yang kokoh 

bagi pembangunan nasional di bidang iptek, yakni Pasal 31 Ayat 5 UUD 45, 

hasil Amandemen ke-4. Lebih jauh lagi, pada tahun 2002 telah disahkan UU 

No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan 

Penerapan Iptek. Tujuan dari pemberlakuan UU No 18/2002 tersebut adalah: 

 “untuk memperkuat daya dukung iptek bagi keperluan mempercepat 

pencapaian tujuan negara serta meningkatkan daya saing dan 

kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam 

pergaulan internasional”. 

Pasal 18 dan 19 dalam UU No. 18/2002 mengamanatkan bahwa Pe-

merintah wajib merumuskan arah, prioritas utama, dan kerangka kebijakan 

pemerintah di bidang iptek yang dituangkan ke dalam bentuk kebijakan 

strategis pembangunan nasional iptek (Takstranas Iptek). Perumusan kebi-

jakan di bidang iptek ini, berdasarkan amanat dari undang-undang tersebut, 

dikoordinasikan oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi (Meneg Ristek) 

dengan mempertimbangkan segala masukan dan pandangan yang diberikan 

oleh berbagai pemangku-kepentingan (stakeholders) iptek.  

Dewan Riset Nasional (DRN) merupakan lembaga yang beranggota-

kan perwakilan para pemangku-kepentingan iptek yang dibentuk oleh 

Pemerintah. Tugas utama dari DRN adalah memberikan berbagai per-

timbangan kepada Meneg Ristek dalam proses penyusunan kebijakan 

strategis pembangunan nasional iptek, dan merumuskan arah dan 

prioritas utama pembangunan iptek. Berdasarkan Keputusan Meneg 

Ristek RI No 89/M/Kp/V/2005 tentang Dewan Riset Nasional, tugas 

DRN periode 2005-2008 difokuskan pada: (i) penyusunan Agenda Riset 

Nasional (ARN); (ii) pemantauan umum perkembangan iptek; (iii) 

penegakan norma ilmiah riset; dan (iii) pengembangan sistem dan 

pengusulan penerima penghargaan riset. Kerangka kerja legal-formal 

PendAhuluAn
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dan lingkungan strategis yang dirujuk dalam penyusunan dokumen ARN 

diperlihatkan pada Gambar 1.

Gambar 1.  Kerangka Kerja Legal-Formal dan Lingkungan Strategis Rujukan dalam 
Penyusunan Agenda Riset Nasional.

1.5. Ruang Lingkup

Berbagai tantangan/permasalahan perlu diatasi melalui implementasi 
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Jakstranas Iptek 2005-2009 memberikan penekanan pada beberapa hal 

sebagai berikut: 

 (i) Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi;

 (ii) Membangun kesejahteraan dan peradaban bangsa; 

(iii)  Menjunjung prinsip dasar dan nilai-nilai luhur, yakni: 

  •  Visioner: memberikan solusi yang bersifat strategis dan perpektif 

jangka panjang, menyeluruh dan holistik (kesalingterkaitan 

dalam kesatuan yang utuh);

  •  Unggul (excellence): keseluruhan tahapan pembangunan iptek 

mulai dari fase inisiasi sampai evaluasi dampak iptek pada 

masyarakat, harus dilaksanakan dengan cara yang terbaik; 

  •  Inovatif: memastikan terciptanya nilai tambah dan manfaat bagi 

masyarakat; 

  •  Akuntabel (accountable): dalam aspek finansial, moral, lingkung-

an, budaya, sosial-kemasyarakatan, politis, dan ekonomis;

 (iv)  Masyarakat berbasis pengetahuan (Knowledge Based Society) yang 

didukung oleh empat aspek pondasi kehidupan bermasyarakat, 

yaitu: kreasi, pemeliharaan, diseminasi, dan pemanfaatan penge-

tahuan;

 (v)  Bidang Fokus yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJM) 2004-2009, yakni: ketahanan pangan; energi baru 

dan terbarukan; teknologi dan manajemen transportasi; teknologi 

informasi dan komunikasi; teknologi pertahanan; teknologi kese-

hatan dan obat-obatan.

Berpijak pada pertimbangan di atas, Agenda Riset Nasional difor-

mulasikan ke dalam fokus area pembangunan nasional iptek yang men-

cakup enam bidang berikut:  

•  Bidang ketahanan pangan

•  Bidang energi baru dan terbarukan

PendAhuluAn
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•  Bidang teknologi dan manajemen transportasi

•  Bidang teknologi informasi dan komunikasi

•  Bidang teknologi pertahanan dan keamanan

•  Bidang teknologi kesehatan dan obat-obatan

1.6 Faktor  Dominan

Keberhasilan pembangunan nasional iptek di ke enam bidang fokus 

tersebut membutuhkan Sains Dasar dan Ilmu Sosial dan Kemanusiaan 

yang dikembangkan untuk: (i) memperkuat basis keilmuan dari ke enam 

bidang fokus; (ii) memperkuat dimensi sosial dan kemanusiaan dari ke 

enam bidang fokus; dan (iii) mempererat keterkaitan lintas-disiplin dan 

lintas-bidang di antara ke enam bidang fokus tersebut. 

1.6.1 Penguatan Sains Dasar

Sains dasar memberikan landasan teoretik bagi perkembangan 

ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi dan budaya ilmiah di sebuah 

bangsa. Sebaliknya, berbagai kegiatan pemanfaatan teknologi dan 

inovasi dapat menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan sains 

dasar itu sendiri, yang pada gilirannya membuka jalan bagi temuan 

terapan yang lebih baru. Penguatan dan pengembangan sains dasar, 

oleh karenanya, berperanan kunci dalam menjamin keberlanjutan 

dari upaya pemanfaatan teknologi dan peningkatan daya saing 

industri.  

 Sains dasar mencakup sejumlah bidang, yaitu: (a) matematika seba-

gai sains tentang struktur dan pola kuantitatif yang dikembangkan melalui 

abstraksi mental murni dan/atau refleksi atas fenomena alam; (b) fisika 

yang mengungkapkan tatakerja atau hukum-hukum yang mengatur alam 

fisis; (c) kimia yang mengungkapkan tata keteraturan alam, khususnya 
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perubahan sifat dan bentuk material; (d) biologi yang mengungkapkan 

keteraturan dalam fenomena hayati; (e) sains bumi and antariksa yang  

mengungkapkan keteraturan alam fisis pada skala kebumian, lingkungan 

dan antariksa. Riset fundamental di area sains dasar diarahkan untuk 

dapat menghasilkan temuan baru, dan untuk menopang berbagai riset 

terapan yang berfokus pada ke enam bidang prioritas riset nasional, 

yaitu ketahanan pangan, penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan 

terbarukan, teknologi dan manajemen transportasi, teknologi informasi 

dan komunikasi, teknologi pertahanan, teknologi kesehatan dan obat-

obatan. Pelaksanaan riset fundamental ini diharapkan akan mendukung 

keberlanjutan riset terapan di ke enam bidang fokus tersebut. 

Sasaran pengembangan matematika mencakup penguasaan dasar 

matematika, meliputi aljabar dan aljabar abstrak, geometri, teori kom-

putasi dan analisis numerik, statistik, komunatorik, teori graf, sandi, 

matrik, dan berbagai cabang matematika modern yang penting untuk 

pemodelan dan analisis fenomena kompleks yang urgen dipahami dewasa 

ini. Sedangkan sasaran pengembangan fisika mencakup pemahaman 

dan penguasaan seluruh area fisika teori, teori gravitasi, super symetry 

breaking and dimensional supergravity, kosmologi, radiofisika dan kesehatan, 

fisika nuklir, sumber-sumber non-uniform induksi magnit, impedansi 

elektromagnetik, sistim elektronik, serta nanoscience, serta aspek-

aspek fundamental fisis, geologis, molecular bio-fisika, dan rumusan 

kompleksitasnya. 

Dalam bidang kimia, sasaran pengembangan mencakup kimia 

teori, kimia inti serta formulasi kompleksitasnya seperti kimia bahan 

polimer, tekstil, petro-kimia, beserta aspek keselamatan, keamanan dan 

lingkungannya. Formulasi bahan baru dari sumber daya alami dan sistem 

diversifikasi bahan dengan penguasaan iptek nano merupakan tantang-

an utama. Sistem analisis/kontrol kualitas juga menjadi sangat berperan 

dalam perkembangan ilmu kimia. Pengembangan ilmu hayati/biologi, 
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diarahkan untuk mencapai sasaran yang mencakup: penyempurnaan 

basis data sumber daya alam/hayati; penguasaan ilmu hayati beserta 

aspek lingkungannya, aspek kehutanan, aspek kelautan; pengembangan 

ilmu manipulasi genetika tanaman dan hewani; penguasaan dan 

pengembangan metode kultur jaringan. 

Riset di bidang sains kebumian dan antariksa diarahkan untuk 

mencapai sasaran pengembangan dan penemuan rumusan fenomena 

alam dan lingkungan (bumi, laut dan antariksa). Sasaran ini mencakup 

pengembangan dan penguasaan pengetahuan yang berhubungan dengan 

perubahan iklim/cuaca, laju kenaikan paras air laut kawasan pantai 

pada lingkup nasional, regional dan lokal. Penyusunan peta kondisi 

kebumian Indonesia menjadi sangat penting, termasuk pengembangan 

dan penyediaan sarana dan prasarana untuk pengukuran, pemantauan 

dan pengamatan yang terkait dengan kebumian, kelautan dan keanta-

riksaan.

Sebagai modal dasar bagi penguatan budaya ilmiah masyarakat 

Indonesia, berbagai sasaran pengembangan sains dasar tersebut dapat 

dikategorikan ke dalam dua kelompok: kelompok fundamental, dan 

kelompok kompleksitas. Yang termasuk ke dalam kelompok fundamental 

meliputi aljabar, aljabar abstrak, geometri, matematika modern yang 

mendasar; fisika teori (teori gravitasi, supersymetry breaking dan dimensional 

supergravity), fisika inti, fisika bumi, bio-fisika dan instrumentasinya; serta 

penelitian efek negatif lubang ozon (pengaruh radiasi ultraviolet yang 

lebih pendek dari 280nm, yang berenergi tinggi dan dapat membahayakan 

kesehatan). 

Sedangkan yang termasuk ke dalam kelompok formulasi kom-

pleksitas meliputi: (i) model matematika untuk pengembangan 

partikel nano; ilmu kimia-bahan, dan bahan baru; ilmu dan teknologi 

nano atau sistem material nano; (ii) sains kompleksitas (complexity 

sciences) dan model matematika untuk melakukan prediksi fenomena 
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kompleks yang penting dalam manajemen sumber daya alam mi-

neral, manajemen rantai pasokan energi, manajemen sumber daya 

hayati/botani, sumber daya hutan, laut dan lingkungannya; prediksi 

degradasi lahan yang berimplikasi terbentuknya lahan kritis, ber-

kembangnya area yang rawan banjir, banjir bandang dan tanah 

longsor; identifikasi dampak pemanasan bumi terhadap perubahan 

cuaca dan iklim global, dan pada kondisi regional dan lokal di 

Indonesia; pengungkapan karakteristik kebumian di Indonesia untuk 

mengetahui kondisi seismisitas, kegiatan gunung berapi dan sistem 

peredaran udara; penilaian kondisi kebencanaan (seperti gempa 

bumi dan tsunami) sebagai akibat kondisi ekstrim kebumian; serta 

pengembangan instrumen pengukuran langsung untuk bumi dan 

antariksa dengan teknologi inderaja.

Dalam implementasi ARN, dipandang penting bahwa penguatan 

dan penguasaan sains dasar melibatkan program pendidikan (pen-

didikan nasional, termasuk pendidikan tinggi) dengan sasaran pe-

ngembangan pola pikir dan paradigma sains dasar, yang diarahkan 

untuk menopang pengembangan program terapan. Penguatan sains 

dasar ini merupakan bagian hulu yang melandasi integrasi program 

antarbidang ilmu dasar pada lembaga riset, perguruan tinggi, 

dan industri. Pengembangan program pendidikan dasar maupun 

terapan perlu memperkuat orientasi ke industri, mengembangkan 

sinergi dengan lembaga riset dan industri, dan membangun jejaring 

Academics-Business-Government (A-B-G).

1.6.2 Penguatan Dimensi Sosial Kemanusiaan

Riset dan pengembangan di bidang sosial dan kemanusiaan 

diarahkan untuk memperkaya dan memperkuat dimensi sosial dan 

kemanusiaan dalam pengembangan di ke enam bidang prioritas ARN. 
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Tema pengembangan ilmu sosial dan kemanusiaan untuk kurun waktu 

2006-2025 adalah keadilan sosial, dan untuk kurun waktu 2006-2009 

adalah bagaimana nilai/prinsip keadilan dapat semakin terpahami 

dan diberlakukan dalam pembangunan di ke enam bidang fokus ARN. 

Pengembangan ilmu sosial dan kemanusiaan ini mencakup aspek sosial, 

budaya, hukum, ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Penguatan 

dimensi sosial dan kemanusiaan tersebut diharapkan dapat memberikan 

landasan kemasyarakatan dan kemanusiaan bagi pembangunan iptek 

bangsa secara berkesinambungan, dan pencapaian peradaban Indonesia 

yang terkemuka, dengan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan universal.  

Pengembangan ilmu sosial dan kemanusiaan dijabarkan ke dalam 

tiga kelompok utama, yaitu: (i) kajian aspek sosial dan kemanusiaan 

dalam berbagai kebijakan publik yang terpaut dengan bidang pangan, 

energi, transportasi, informasi dan komunikasi, pertahanan dan 

keamanan, serta kesehatan dan obat-obatan, dengan penekanan pada 

aspek keadilan; (ii) kajian sosial, ekonomi, budaya, hukum dan politik 

yang terpaut erat dengan ke enam bidang prioritas ARN, dengan 

berfokus pada tema keadilan; (iii) kajian sosial dan kemanusiaan 

untuk mempercepat difusi dan pemanfaatan iptek pada ke enam 

bidang fokus pembangunan iptek, dengan memperhatikan keterkaitan 

antarbidang. 

Sasaran pengembangan dalam kelompok pertama adalah pengem-

bangan aspek sosial dan kemanusiaan dalam berbagai kebijakan, 

sehingga implementasi kebijakan tersebut dapat meningkatkan kualitas 

keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan berteknologi. Dari 

kajian ini dihasilkan indikator dan model pembangunan iptek lintas-

sektoral yang mempromosikan terbentuknya Knowledge-Based Society, yang 

menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan sosial. 

Kajian dalam kelompok kedua diarahkan untuk menjawab per-

masalahan berikut: (a) kesetaraan akses masyarakat ke layanan 
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sosial dasar (layanan pangan, energi, transportasi, informasi dan 

komunikasi, jaminan rasa aman, serta kesehatan dan obat), yang 

mencakup aspek availability, accesibility, acceptability dan affordability 

(4A); (b) permasalahan pembangunan mendasar yang mendesak 

untuk diselesaikan seperti kemiskinan—dimensi SARA dan ketidak-

adilan sosial (dan teknologis) dari kemiskinan, dan potensi 

disintegrasi bangsa; (c) dampak kebudayaan dan kemanusiaan 

dari perkembangan teknologi (termasuk pemanfaatan teknologi 

impor); (d) dialog lintas-kultural untuk memberikan kesempatan 

yang setara bagi bahasa dan pengetahuan indigeneous untuk terus 

berkembang di era globalisasi informasi dan pengetahuan; (e) 

peningkatan kapasitas inovasi masyarakat dan peningkatan akses 

masyarakat terhadap sumber-sumber iptek untuk peningkatan 

kesejahteraan secara berkeadilan; (f) reaktualisasi sistem hukum 

yang bersifat netral dan berasal dari hukum lokal (hukum adat dan 

hukum Islam) ke dalam sistem hukum nasional di satu sisi, dan 

di sisi lain juga terhadap hukum yang bersifat netral yang berasal/

bersumber dari perjanjian antarbangsa; (g) penataan kelembagaan 

aparatur hukum yang masih belum dibentuk secara komprehensif, 

sehingga melahirkan berbagai ekses; (h) penataan dan penguatan 

metrologi legal nasional untuk mendukung daya saing industri, dan 

penguatan infrastruktur teknologi penunjang penegakan hukum; (i) 

pemberdayaan masyarakat baik dalam bentuk peningkatan akses 

masyarakat ke dalam kinerja pemerintah, dan peningkatan kesadaran 

hukum masyarakat (kedua hal ini merupakan pengembangan ’budaya 

hukum’); (j) pemberdayaan birokrasi (’bureaucratic engineering)—dalam 

konteks peranan hukum dalam pembangunan; dan pemanfaatan 

teknologi untuk pemberdayaan birokrasi (seperti e-government).

Kajian sosial dan kemanusiaan untuk mempercepat difusi dan 

pemanfaatan iptek pada ke enam bidang fokus (secara terpadu) ditujukan 
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untuk meningkatkan peluang keberhasilan dan kestabilan difusi iptek. 

Secara umum, kajian ini dikelompokkan ke dalam tiga tingkat:

•    Tingkat mikro: berfokus pada peningkatan partisipasi para (calon) 

pengguna iptek, peningkatan kesetaraan akses terhadap sumber-

sumber iptek,  dan interaksi di antara pengguna iptek dan penghasil 

iptek; kajian terhadap persepsi dan aspirasi masyarakat terhadap 

iptek (dalam kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dan 

fungsi-fungsi sosial iptek), dan kajian terhadap dampak sosial dan 

kemanusiaan dari teknologi;

•   Tingkat meso: identifikasi peluang-peluang untuk mempengaruh proses 

difusi iptek di masyarakat, dan pengembangan proses intermediasi; 

kajian kebijakan dan pranata legal (seperti standar) yang terkait 

dengan difusi iptek di masyarakat; pengembangan intermediasi di 

antara pelaku akademik, pelaku usaha dan pelaku pemerintahan (A-

B-G);

•   Tingkat makro dan pengembangan jangka panjang: interaksi dinamis/

ko-evolusioner antara perubahan keteknologian dan perubahan ke-

masyarakatan; kajian tentang perkembangan di masa mendatang; dan 

kajian untuk mempengaruhi proses ini, dengan segala implikasinya, 

untuk mengarahkan pemfungsian teknologi yang mencerminkan ke-

adilan sosial dan mempromosikan pemelajaran sosial (guna mencapai 

Knowledge Based Society). 
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BAB II

FOKUS AREA
PEMBANGUNAN NASIONAL IPTEK

2.1 Arah Pengembangan 

Berdasarkan tujuan pembangunan dan prioritas pembangunan iptek 

yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

2004-2009, dan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional (Jakstranas) 

Iptek 2005-2009, berikut ini dipaparkan arah pengembangan dari 

bidang fokus: (1) Ketahanan Pangan; (2) Energi Baru dan Terbarukan; 

(3) Teknologi dan Manajemen Transportasi; (4) Teknologi Informasi dan 

Komunikasi; (5) Teknologi Pertahanan dan Keamanan; dan (6) Teknologi 

Kesehatan dan Obat-Obatan.

 

2.1.1 Pembangunan Ketahanan Pangan

Pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk memenuhi 

kebutuhan pangan masyarakat yang cukup, bergizi, aman, bermutu, sesuai 

selera dan keyakinannya, melalui: peningkatan produktivitas, kualitas, 

dan efisiensi produksi pangan asal tanaman, ternak, dan ikan secara 

berkelanjutan; pengolahan hasil, dan penganekaragaman pangan. Prioritas 

utama adalah untuk: (a) mendukung terwujudnya kemandirian ketahanan 

pangan, revitalisasi nilai kearifan lokal, dan meningkatkan kemitraan 

antar lembaga; dan (b) mengembangkan komoditas pangan yang menjadi 

prioritas, yang diselaraskan dengan kebijakan revitalisasi pembangunan 

produksi pangan asal tanaman, ternak, dan ikan.
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Kebijakan iptek ketahanan pangan diarahkan/ditekankan pada 

upaya peningkatan daya dukung teknologi untuk mempertajam prio-

ritas penelitian, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan 

iklim inovasi, dan pembentukan SDM yang handal dalam pengelolaan 

pangan.

2.1.2   Penyediaan dan Pemanfaatan Sumber Energi Baru dan 

Terbarukan

Arah kebijakan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek 

di bidang energi adalah: (a) peningkatan kemampuan iptek yang 

berorientasi mendukung kebijakan penyediaan energi nasional melalui 

langkah konservasi sumber energi, pemanfaatan energi secara efisien, 

diversifikasi penggunaan energi, dan pengembangan energi baru dan 

terbarukan; (b) peningkatan kemampuan iptek dalam pengelolaan energi 

nasional jangka panjang, dan peningkatan kemampuan pasokan energi 

dengan memanfaatkan bauran energi (energy-mix) berbasis pemanfaatan 

sumber energi baru dan terbarukan dengan memperhatikan kelestarian 

lingkungan; (c) peningkatan kemampuan iptek dalam pembangunan 

infrastruktur energi melalui penguatan kelembagaan, optimalisasi 

dan pendayagunaan sumber daya, serta pembangunan jaringan 

yang mencakup focal point untuk tiap jenis energi dan kegiatan yang di-

kembangkan; (d) mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi 

berkembangnya teknologi dan inovasi yang berorientasi pada kekuatan 

dan kemampuan sumber daya nasional.

2.1.3  Pengembangan Teknologi dan Manajemen Transportasi

Pengembangan teknologi dan manajemen transportasi di masa 

mendatang diarahkan untuk: (a) memenuhi kebutuhan transportasi na-
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sional yang aman, nyaman, tepat waktu dan terjangkau masyarakat luas;(b) 

meningkatkan transaksi perdagangan sebagai sumber pergerakan orang, 

barang, dan jasa yang menjadi pangsa pasar bisnis transportasi melalui 

political trading yang saling menguntungkan; (c) menciptakan jaringan 

pelayanan secara inter dan antarmoda angkutan melalui pembangunan 

prasarana dan sarana transportasi, serta diikuti dengan pemanfaatan e-

commerce dalam konteks less paper document, sehingga kemudahan, kelan-

caran, dan kepastian pelayanan dapat dicapai; (d) menyelaraskan semua 

peraturan perundang-undangan baik yang mencakup investasi maupun 

penyelenggaraan jasa transportasi untuk memberikan kepastian hukum 

bagi semua pihak yang terkait; (e)  menciptakan sistem perbankan dan 

mekanisme pendanaan untuk menunjang investasi dan operasi bidang 

prasarana dan sarana transportasi; (f) mendorong seluruh stakeholders untuk 

berpartisipasi dalam penyediaan pelayanan mulai dari tahap perencanaan, 

pembangunan, dan pengoperasiannya; (g) menghilangkan segala macam 

bentuk monopoli agar dapat memberikan alternatif/pilihan bagi pengguna 

jasa; (h) mempertahankan keberpihakan pemerintah sebagai regulator 

terhadap pelayanan kepada masyarakat; (i) menyatukan persepsi dan 

langkah para pelaku penyedia jasa transportasi dalam konteks global 

services. 

2.1.4  Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)  diarahkan 

untuk: (a) mengantisipasi implikasi konvergensi TIK, baik dalam aspek 

kelembagaan maupun peraturan perundang-undangannya, termasuk 

yang terkait dengan persoalan keamanan, kerahasiaan, privasi dan 

integritas informasi, hak atas kekayaan intelektual, serta legalitasnya; (b) 

mengoptimalkan dan mensinergikan pembangunan dan pemanfaatan 

prasarana telekomunikasi dan non-telekomunikasi dalam pengembangan 

Fokus AReA PembAngunAn nAsionAl iPtek
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TIK secara menyeluruh dengan pengutamaan daerah pedesaan, guna 

menciptakan efisiensi, termasuk efisiensi dalam investasi, yang pada 

akhirnya akan menentukan harga/biaya layanan yang dibebankan kepada 

masyarakat pengguna; (c) manfaatkan konsep teknologi netral yang 

responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri, namun tetap menjaga 

keutuhan sistem yang telah ada; (d) mendorong persaingan yang sehat 

dalam penyelenggaraan telekomunikasi fixed line dengan mempersiapkan 

tahapan migrasi dari bentuk duopoli ke bentuk kompetisi penuh yang 

setara dan berimbang, seperti telekomunikasi nirkabel; (e) mendorong 

pengembangan industri pendukung (komponen, material, submodul, 

dan lain-lain), industri konten dan aplikasi sebagai upaya penciptaan 

nilai tambah dari industri TIK dalam negeri; (f) menumbuhkembangkan 

kepemimpinan (leadership) dalam bidang TIK untuk memperkuat arah 

yang jelas bagi pengembangan sektor ini; (g) meningkatkan pengetahuan 

masyarakat (khususnya masyarakat pedesaan) dan kepedulian tentang 

potensi pemanfaatan TIK.

2.1.5  Pengembangan Teknologi Pertahanan dan Keamanan 

Arah kebijakan pengembangan teknologi pertahanan dan ke-

amanan (hankam) ditujukan untuk: (a) memenuhi kebutuhan alat 

utama sistem senjata (alutsista), baik perangkat keras maupun 

perangkat lunak berteknologi terbaru, sesuai dengan kebutuhan 

operasional yang mempunyai efek penangkal yang tinggi; (b) 

meningkatkan penguasaan kapabilitas iptek hankam di kalangan 

industri nasional melalui regulasi, kelembagaan dan penanganan 

alokasi pendanaan yang khusus; (c) meningkatkan pemahaman, 

penguasaan iptek, dan rekayasa untuk aplikasi hankam di kalangan 

perguruan tinggi dan lembaga iptek nasional untuk mencapai 

keunggulan bangsa berbasiskan kemandirian, melalui roadmap yang 
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bersifat kuantitatif dan rancangan strategis hankam yang terpadu; (d) 

mengikuti pemenuhan standardisasi sarana pertahanan (ranahan) 

pangsa pasar dunia yang kompetitif; (e) memberikan peluang kepada 

industri strategis di bidang hankam untuk berinovasi sehingga mam-

pu menjaga kelangsungan hidup industri secara ekonomis.

2.1.6  Pengembangan Teknologi Kesehatan dan Obat-Obatan

Penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan dan obat-obatan 

diarahkan untuk memberikan pemecahan berbagai permasalahan utama 

kesehatan yang dihadapi sebagian masyarakat Indonesia. Prioritas 

utama pengembangan iptek kesehatan dan obat-obatan adalah: (a) 

pencapaian gizi seimbang, terutama untuk mempertahankan dan 

meingkatkan keadaan gizi masyarakat, serta tumbuh kembang anak 

dalam rangka menjaga kualitas SDM Indonesia; (b) pengembangan 

industri farmasi untuk mewujudkan kemandirian dalam menjamin 

ketersediaan obat-obatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas; 

(c) pengembangan obat bahan alam menjadi fitofarmaka dan sediaan 

obat modern; (d) pengembangan obat-obat preventif seperti vaksin sera, 

serta obat-obat protein pharmaceutical; (e) pengendalian penyakit melalui 

deteksi dini dan diagnosis, peningkatan kesehatan, pencegahan dan 

penyembuhan penyakit, serta pemulihan kesehatan; (f) pengembangan 

alat kesehatan/kedokteran dengan meningkatkan kemampuan pro-

duksi dan mutu alat kesehatan, terutama untuk subsidi impor, ser-

ta pengembangan jejaring nasional untuk pelayanan purna jual 

peralatan; (g) penjagaan mutu pelayanan kesehatan dengan prioritas 

kesehatan keluarga, pengawasan penggunaan narkotika, psikotropika 

dan zat adiktif, perawatan terhadap korban trauma dan bencana, serta 

pengurangan dampak pembangunan terhadap kerusakan lingkungan 

dan kesehatan manusia.

Fokus AReA PembAngunAn nAsionAl iPtek
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2.2  Keterkaitan Antarbidang

Pembangunan bangsa, sebagai perubahan kemasyarakatan menuju 

suatu keadaan yang lebih baik, memerlukan proses yang bersifat holistik. 

Pembangunan nasional iptek, oleh karenanya, perlu dilakukan dalam 

suatu keterkaitan yang terpadu. Keterkaitan di antara bidang fokus ARN 

mencakup dua bentuk: pertama, pembangunan di ke enam bidang fokus 

ARN perlu memperhatikan dan memanfaatkan peluang untuk bisa saling 

mendukung (keterkaitan dalam proses); dan kedua, pembangunan di 

ke enam bidang fokus tersebut perlu memperhatikan tujuan bersama 

(keterkaitan dalam tujuan  bersama).

2.2.1  Keterkaitan dalam Proses

Pembangunan di bidang Ketahanan Pangan, bidang Kesehatan 

dan Obat-obatan, dan bidang Energi Baru dan Terbarukan akan lebih 

efektif dan efisien jika dilaksanakan secara saling mendukung (baik 

dalam pemanfaatan sumber daya alam, dalam teknologi maupun dalam 

difusi dan inovasi). Pembangunan di bidang Transportasi dan bidang 

Informasi dan Komunikasi dapat berperanan strategis dalam menunjang 

pembangunan di tiga bidang tersebut (Pangan, Kesehatan, dan Energi). 

Pembangunan di bidang Hankam membutuhkan dukungan dari ke 

lima bidang tersebut di atas. Sebaliknya, pengembangan di bidang 

hankam dapat menghasilkan teknologi spin-off yang bermanfaat bagi 

pengembangan di bidang lainnya. Sains dasar memperkuat landasan 

keilmuan bagi ke enam bidang fokus ARN, terutama dalam menyediakan 

teori fundamental dan model untuk menghasilkan desain yang handal. 

Ilmu sosial dan kemanusiaan berperan dalam memperkuat dimensi 

sosial dan kemanusian dalam pengembangan di ke enam bidang fokus 

tersebut. Uraian terinci mengenai keterkaitan antarbidang ini dipaparkan 

dalam Lampiran dokumen ARN ini. 
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Gambar 2. Keterkaitan dalam Proses di antara Bidang Fokus  dan Faktor Dominan ARN.

2.2.2  Keterkaitan dalam Tujuan 

Arah pembangunan di ke enam bidang fokus ARN, sebagaimana 

telah diuraikan di atas, memiliki keterkaitan dalam tujuan bersama yang 

mencakup: ketersediaan layanan untuk masyarakat, kesetaraan akses, 

dan keadilan; kemandirian, daya saing bangsa, ketahanan dan rasa 

aman; iklim yang kondusif untuk inovasi dan kapasitas iptek masyarakat 

(dan sistem produksi); kepastian hukum, kekuatan pranata legal dan 

standardisasi (termasuk metrologi legal); kelestarian lingkungan dan 

keberlanjutan pembangunan; serta kekuatan landasan keilmuan dan 

basis pengetahuan masyarakat. Dalam Gambar 3 diilustrasikan kesatuan 

tujuan tersebut.
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Gambar 3. Keterkaitan Antarbidang dalam Tujuan Bersama

2.3  Difusi, Kelembagaan dan Kapasitas Iptek

Dalam Jakstranas Iptek 2005-2009 dinyatakan bahwa pembangunan 

nasional iptek mencakup: percepatan difusi dan pemanfaatan iptek; 
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sampai di area yang tersebar (di masyarakat) di mana kegiatan utama 

adalah  pengoperasian atau penggunaan iptek. Oleh karena pemanfaatan 

iptek bergerak dari lokasi yang intensif riset menuju area yang tersebar 

di masyarakat luas (di mana riset sudah tidak intensif/tidak ada), proses 

ini disebut difusi iptek. 

Setiap kegiatan pengembangan iptek yang diarahkan pada peman-

faatan iptek mengandung aspek desain/perancangan di dalamnya. 

Perancangan iptek didasarkan pada suatu asumsi (secara eksplisit 

ataupun implisit) tentang berbagai kondisi dari masyarakat yang 

akan memanfaatkan iptek tersebut. Proses difusi iptek akan menemui 

hambatan, atau bahkan mengalami kegagalan, bila asumsi tersebut jauh 

berbeda dari kondisi aktual masyarakat. Untuk menghindari terjadinya 

kesenjangan di antara asumsi tentang kondisi masyarakat pengguna 

iptek dengan kondisi aktual masyarakat tersebut, perlu diperhatikan 

beberapa hal berikut: (i) keterlibatan yang cukup dari masyarakat dalam 

penentuan pilihan iptek yang akan dikembangkan dan dimanfaatkan; (ii) 

minimalisasi dampak negatif yang mungkin timbul dari pemanfaatan 

iptek (terutama dampak pada sebagian masyarakat yang termarjinalkan 

dari kegiatan pembangunan); (iii) pengembangan kapasitas masyarakat 

untuk mengadopsi dan mengadaptasi iptek, dengan memperhatikan 

potensi yang ada pada  sumber daya alam lokal, pengetahuan dan kearifan 

lokal; (iv) kesiapan regulasi, infrastruktur metrologi legal, tata niaga, dan 

iklim investasi dalam pemanfaatan iptek untuk tujuan komersial. 

2.3.2  Kelembagaan Iptek 

Kelembagaan iptek mencakup kompetensi individual, ketersediaan 

sarana dan pra-sarana, dan berbagai aspek lain yang relatif ‘soft’ seperti 

suasana yang kondusif bagi komunikasi dan kolaborasi di antara 

anggota lembaga, dan juga kondusif bagi efektivitas kepemimpinan. 

Fokus AReA PembAngunAn nAsionAl iPtek
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Peningkatan kapasitas kelembagaan iptek memerlukan pengembangan 

di semua aspek tersebut secara terpadu. Oleh karena lembaga iptek (baik 

lembaga pemerintah maupun organisasi swasta) merupakan lembaga 

pemelajaran (learning institution/organization), berbagai faktor penunjang 

pemelajaran melalui interaksi dan komunikasi (intra dan antarlembaga) 

perlu dikembangkan.  

2.3.3  Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Di era ekonomi global ini, pengembangan sistem produksi nasional 

perlu mengombinasikan pemanfaatan iptek impor dan iptek lokal/domestik 

secara strategis untuk mencapai keseimbangan di antara peningkatan 

daya saing dan ketahanan/keberlanjutan. Bagi sebuah industri—sebagai 

elemen penting dalam sistem produksi, kemampuan untuk merencana-

kan pengadaan/pemanfaatan iptek menjadi faktor yang krusial. Kekeliruan 

dalam perencanaan ini dapat berakibat kegagalan dalam alih iptek, dan 

menjadikan pengoperasian industri tidak handal dan tidak efisien. 

Lembaga riset iptek dan perguruan tinggi dapat berkontribusi 

untuk meningkatkan kapasitas iptek sistem produksi nasional de-

ngan mengembangkan beberapa hal berikut: (i) mengembangkan 

metodologi penilaian (assessment) kebutuhan iptek di industri yang 

memperhitungkan aspek ekonomis, lingkungan, keselamatan, dan 

legal; (ii) meningkatkan interaksi yang mendalam dengan para pelaku 

industri untuk mengembangkan kapasitas adopsi iptek di industri; (iii) 

mengembangkan (melalui dialog dengan pelaku industri) iptek yang 

strategis bagi peningkatan daya saing industri; (iv) mengembangkan 

reverse engineering untuk meningkatkan nilai guna teknologi yang telah 

ada dan meningkatkan ketersediaan suku cadang; (v) memfasilitasi 

proses standardisasi di industri; dan (vi) mengembangkan metodologi 

untuk manajemen rantai pasokan (supply chain management) yang bersifat 
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lintas-industri (rantai pasokan hulu-hilir, rantai pasokan dalam kluster 

industri).

Berbagai sumber daya yang terdapat di lembaga pemerintah, per-

guruan tinggi, dan organisasi swasta dapat dimobilisasi untuk mengem-

bangkan berbagai hal tersebut di atas melalui jejaring A-B-G. 

  

Gambar 4.    Pengembangan Iptek, Difusi dan Pemanfaatan Iptek dalam Konstelasi Jejaring 
Pelaku Iptek  di dalam Lingkungan Kebijakan dan Dinamika Sosio-kultural.
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BAB III

AGENDA RISET

3.1   AGENDA RISET KETAHANAN PANGAN

3.1.1   Latar Belakang Permasalahan

Permasalahan pangan yang dihadapi baik secara global, nasional, 

maupun lokal dapat dipilah menjadi masalah produksi, distribusi, 

dan konsumsi. Masalah tersebut selain bersifat teknis maka juga 

terkait dengan dimensi sosial budaya dan ekonomi. Kegiatan riset di 

bidang pangan tentu perlu pula didukung adanya penelitian dengan 

riset dan pengembangan sains dasar. Masalah yang terkait dengan 

produksi pangan dapat disebabkan oleh salah satu atau kombinasi dari 

beberapa faktor produksi, termasuk kinerja petani, ketersediaan dan 

kualitas lahan produksi, ketersediaan dan keterjangkauan harga sarana 

produksi, serta kondisi iklim selama periode tanam atau selama siklus 

produksi.

Sedangkan masalah distribusi pangan terkait erat dengan kualitas 

dan jangkauan jaringan transportasi, ketersediaan sarana angkut untuk 

produk pangan, dan selisih harga komoditas pangan di sentra produksi 

dan di tingkat konsumen.

Masalah terkait dengan konsumsi pangan dapat berupa ketidak-

tersediaan atau kekurangan pasokan bahan pangan bagi masyarakat, 

ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk membeli pangan yang 

dibutuhkan, pola konsumsi masyarakat yang bergantung pada jenis pangan 
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tertentu, kekurangan gizi atau malnutrisi, dan penggunaan bahan kimia 

yang berbahaya bagi kesehatan pada pangan segar maupun olahan.

Konsumen komoditas pangan terdiri dari masyarakat (sebagai peng-

guna langsung), agroindustri (sebagai pengolahan pangan segar menjadi 

pangan olahan), dan eksportir (sebagai penjual komoditas pangan untuk 

pasar internasional). Produsen pangan adalah petani (untuk produk pa-

ngan segar dan bahan baku industri pangan) dan industri pangan (untuk 

produk pangan olahan). Industri pangan dimaksud termasuk industri 

rumah tangga, kecil, menengah, dan besar; serta mencakup industri pa-

ngan tradisional maupun modern.

Permasalahan pangan pada tahap produksi, distribusi, dan konsumsi 

dapat saling terkait satu sama lain.  Oleh sebab itu, penanganan masalah 

pangan tidak dapat dilakukan secara parsial.  Untuk panduan operasional, 

permasalahan pangan dipilah menjadi: (a) kekurangan pangan pokok, 

sebagai akibat kebutuhan yang lebih tinggi dari kapasitas produksi 

dalam negeri, (b) pengurangan luas lahan pertanian produktif akibat 

konversi penggunaannya untuk keperluan non-pertanian, (c) kecilnya 

marjin usaha tani yang berakibat pada rendahnya motivasi petani untuk 

meningkatkan produksi, (d) kendala dalam distribusi pangan sebagai 

akibat keterbatasan jangkauan jaringan transportasi, (e) beberapa 

produk pangan tidak dapat tersedia sepanjang tahun karena belum 

berkembangnya teknologi  pengolahan/pengawetan, (f) pola konsumsi 

yang kaku sehingga upaya diversifikasi pangan sering terhambat, (g) 

masih sering dijumpai produk pangan yang tidak memenuhi standar 

kesehatan pangan, termasuk kurang gizi dan tidak memenuhi standar 

keamanan pangan, sehingga sulit menerapkan SNI untuk produk pangan, 

(h) belum semua rumah tangga secara ekonomi mampu memenuhi 

kebutuhan pangan pokoknya. 

Berdasarkan permasalahan pangan yang dapat diidentifikasi tersebut, 

alternatif solusinya tidak selalu berupa solusi teknologi, beberapa 
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permasalahan tersebut lebih membutuhkan solusi non-teknologi, baik 

berupa kebijakan publik yang mendukung atau berupa upaya edukasi 

publik agar dapat memahami dengan benar tentang aspek pangan 

tertentu.  Solusi teknologi dijabarkan dalam bentuk langkah operasional 

berupa aktivitas riset yang relevan dan terarah untuk menjawab per-

masalahan-permasalahan pangan yang sedang dihadapi. Hasil riset 

pangan ini selayaknya pula digunakan sebagai acuan untuk penyusunan 

kebijakan publik dan/atau digunakan sebagai basis pengetahuan untuk 

mendukung kegiatan edukasi publik.

3.1.2  Arah Kebijakan dan Prioritas Utama

Kegiatan riset ketahanan pangan diarahkan untuk mendukung 

upaya seluruh pemangku-kepentingan (stakeholders) dalam memenuhi 

kebutuhan pangan yang cukup, bergizi, aman, sesuai-selera, keyakinan, 

dan terjangkau daya beli masyarakat. Sesuai dengan permasalahan 

pangan yang dihadapi, kegiatan riset dapat diarahkan untuk meningkat-

kan kapasitas produksi, memperlancar distribusi dan mengurangi ke-

hilangan/kerusakan pangan selama pengangkutan, dan meningkatkan 

mutu pangan yang dikonsumsi masyarakat.

Pada dasarnya seluruh jenis pangan, baik pangan asal tanaman, 

ternak, maupun ikan akan mendapat perhatian; demikian pula pangan 

hasil kegiatan budidaya maupun hasil tangkap (ikan dan hewan liar) 

atau petik (tumbuhan hutan). Akan tetapi dengan mempertimbangkan 

aspek keberlanjutan pasokan pangan, maka pangan hasil budidaya 

tentu perlu lebih diprioritaskan. Pangan asal flora dan fauna liar perlu 

didomestikasikan dan dibudidayakan untuk memperkaya keragaman 

pangan. Jenis komoditas pangan yang diprioritaskan adalah selaras 

dengan besaran permintaan masyarakat atas jenis pangan tersebut dan 

disesuaikan dengan pola konsumsi pangan masyarakat yang diharapkan 

AgendA Riset
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(Pola Pangan Harapan, PPH).  Hal ini selaras dengan kebijakan Revitalisasi 

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (RPPK) yang telah dicanangkan.

Ketergantungan masyarakat akan jenis pangan pokok tertentu (terutama 

beras) perlu dikurangi dengan menawarkan berbagai jenis pangan alternatif.  

Akan tetapi, riset untuk pengembangan jenis pangan alternatif perlu diba-

rengi dengan upaya edukasi publik yang intensif agar penerimaan masyarakat 

terhadap produk pangan alternatif menjadi lebih meningkat.

Prioritas utama kegiatan riset bidang pangan adalah untuk mendukung 

terwujudnya ketahanan pangan yang bersumber dari produksi dalam 

negeri. Nilai-nilai kearifan lokal yang telah terbukti berwawasan ekologis 

dapat diposisikan sebagai landasan untuk pengembangan teknologi 

produksi maupun pengolahan pangan dengan sisipan muatan untuk 

tujuan peningkatan produktivitas, efisiensi, kualitas, dan/atau keamanan 

pangan.

 Kemitraan antar-peneliti, antar-lembaga riset, dan juga antara aka-

demisi, pelaku bisnis, dan pembuat kebijakan (Kerjasama ABG) sangat 

dianjurkan dalam aktivitas riset bidang pangan. Kerjasama yang intensif 

dan sinergis antar-pelaku pembangunan ketahanan pangan diharapkan 

mampu memaksimalkan capaian bersama dalam menyediakan pangan 

bagi masyarakat dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumberdaya 

yang dimiliki.  Melalui intensifikasi kerjasama ABG ini diharapkan proses 

adopsi teknologi oleh produsen (petani dan pelaku industri pangan) 

dapat berlangsung lebih baik

3.1.3  Target Capaian Tahun 2009 dan Sasaran Tahun 2025

(a)  Target Capaian tahun 2009

Target capaian tahun 2009 yang diharapkan dari riset teknologi 

budidaya tanaman, ternak, dan ikan adalah diperolehnya varietas dan 
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benih/bibit unggul baru yang tahan terhadap cekaman biotik dan abiotik 

dengan produktivitas dan kualitas yang tinggi. Selain itu tersedia pula 

berbagai  paket teknologi untuk deteksi, pencegahan, dan pengendalian 

hama dan penyakit tanaman, ternak dan ikan; paket teknologi dan 

formulasi pakan ternak dan ikan; paket teknologi pengelolaan lahan 

dan air yang sesuai dengan agroekosistem setempat; paket teknologi 

budidaya tanaman, ternak dan ikan secara terpadu (biocyclofarming) untuk 

meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan meminimalisasi 

limbah pertanian (zero waste); peta rekomendasi jenis komoditas pangan 

asal tanaman, ternak dan/atau ikan yang sesuai untuk berbagai tipologi 

lahan marjinal. Paket teknologi yang akan dikembangkan juga mendukung 

pelaksanaan Good Agriculture Practices (GAP) dan Good Manufacturing Practices 

(GMP). 

Program eksplorasi dan teknologi uji kelayakan dan pengolahan 

pangan baru ditargetkan untuk menghasilkan teknologi budidaya 

komoditas pangan yang didomestikasi dari hutan dan budidaya tanaman 

asal daerah subtropika, termasuk kegiatan pemuliaan tanaman untuk 

menghasilkan benih yang cocok untuk daerah tropika, baik secara 

konvensional maupun melalui rekayasa genetik. 

Program teknologi panen dan pascapanen ditargetkan untuk meng-

hasilkan teknologi kemasan dari bahan baku lokal; dan teknologi serta 

rancangan alat/mesin pengawetan dan pengolahan pangan yang sesuai 

dengan spesifikasi bahan baku lokal untuk menghasilkan produk pangan 

olahan yang sesuai dengan selera konsumen domestik. 

Untuk mendukung tata niaga pangan, ditargetkan pula pengem-

bangan sistem informasi yang akrab-pengguna (user-friendly) dengan 

sajian data yang selalu diperbaharui (up to date) pada masing-masing 

sentra produksi, industri pangan, dan pasar; situs promosi komoditas 

pangan untuk ekspor; sistem informasi konsumsi pangan untuk media 

edukasi publik; dan sistem informasi geografis (SIG) untuk pertanian 
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Untuk menjamin keamanan pangan, ditargetkan tersedianya meto-

da pengujian yang baku dan  alat/mesin untuk penilaian dan pengenda-

lian mutu dan keamanan pangan termasuk alat/metode uji yang cepat 

dan sederhana untuk penggunaan di lapangan. Penetapan standar mutu 

dan keamanan pangan mengacu pada persyaratan/kriteria keamanan 

pangan domestik dan  internasional. 

Kajian sosial-ekonomi-budaya bidang pangan ditargetkan untuk 

memperoleh data dan informasi untuk estimasi permintaan dan 

pasokan pangan tentang pola konsumsi dan strategi peningkatan 

produksi pangan nasional; kelayakan usaha tani pangan; serta 

peran dan kontribusi kelembagaan petani, peternak, nelayan dan 

pelaku agribisnis. Data dan informasi ini diharapkan dapat dijadikan 

landasan dalam penetapan kebijakan publik yang mengatur tentang 

pangan.

Sains dasar pendukung riset ketahanan pangan diposisikan sebagai 

landasan penting dalam pengembangan riset terapan untuk menghasilkan 

produk yang dapat dimanfaatkan langsung oleh masyarakat.  Sains dasar 

dimaksud dapat berupa kajian matematika, biologi, kimia, fisika, serta 

ilmu kebumian dan antariksa.

(b)  Sasaran pada tahun 2025

Adapun sasaran yang diharapkan dicapai pada tahun 2025 adalah 

signifikannya peran dan kontribusi riset dalam pemenuhan kebutuhan 

domestik untuk seluruh jenis pangan pokok dari hasil budidaya dalam 

negeri; menghasilkan pangan yang memenuhi standar mutu dan keaman-

an pangan domestik dan internasional; meningkatkan keanekaragaman 

pangan yang tersedia (diversifikasi), baik untuk konsumsi langsung 

oleh masyarakat maupun sebagai bahan baku industri; meningkatkan 

kontribusi lahan marjinal dalam produksi pangan; dan meningkatkan 

pendapatan petani serta pelaku agribisnis lainnya. Ukuran kuantitatif 
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untuk masing-masing sasaran ketahanan pangan akan mengacu pada 

target yang ditetapkan dalam Kebijakan Umum Ketahanan Pangan.

3.1.4  Program 

Program riset bidang ketahanan pangan dititikberatkan pada ke-

butuhan solusi teknologi atas permasalahan pangan yang dihadapi, 

dengan didukung program difusi dan pemanfaatan iptek, program 

penguatan kelembagaan iptek, dan program peningkatan kapasitas iptek 

sistem produksi. Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, program 

riset di bidang ketahanan pangan tahun 2006-2009 dikelompokkan 

sebagai berikut: (a) teknologi budidaya tanaman, ternak, dan ikan; 

(b) eksplorasi, teknologi uji kelayakan dan pengolahan pangan baru; 

(c) teknologi pasca panen; (d) sistem informasi pangan; (e) teknologi 

pengawasan pangan; (f) kajian dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan 

kebijakan pangan yang dimiliki dan diperlukan masyarakat; dan (g) sains 

dasar pendukung riset ketahanan pangan.

(a)  Teknologi Budidaya Tanaman, Ternak, dan Ikan 

Penelitian dan pengembangan teknologi budidaya tanaman, ternak 

dan ikan memiliki sasaran untuk peningkatan kapasitas produksi pangan 

melalui intensifikasi dan ekstensifikasi termasuk di lahan marjinal yang 

berpotensi menjadi lumbung pangan baru di masa depan serta teknologi 

budidaya  soil less culture.

Program penelitian dan pengembangan teknologi budidaya tanam-

an, ternak dan ikan mencakup kegiatan: (1) pemuliaan tanaman, 

ternak, dan ikan secara konvensional, aplikasi bioteknologi dan/atau 

aplikasi teknologi iradiasi untuk pengembangan varietas unggul baru; 

(2) pengembangan teknologi pengendalian hama dan penyakit secara 

terpadu; (3) pengembangan teknologi produksi pakan ternak dan ikan; 
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(4) pengembangan pupuk hayati dan pupuk kimia berimbang; (5) 

pengembangan teknologi pengelolaan lahan dan air; (6) pengembangan 

teknologi produksi tanaman, ternak dan ikan secara  terintegrasi; (7) 

pengembangan teknologi soil-less culture untuk tanaman dalam rumah 

kaca; dan (8) pemetaan kesesuaian komoditas tanaman pangan, ternak, 

dan ikan pada lahan-lahan marjinal Indonesia; dan (9) pengembangan 

teknologi budidaya pertanian yang sesuai dengan kemampuan masya-

rakat dan kebutuhan pasar global 

 

(b)   Eksplorasi, teknologi uji kelayakan dan pengolahan pangan  baru

Riset ini memiliki sasaran untuk peningkatan keragaman jenis pangan 

yang dapat dikonsumsi masyarakat, baik yang bersumber dari kekayaan 

hayati hutan Indonesia maupun tanaman yang diintroduksi dari daerah 

subtropik.

Riset eksplorasi, teknologi uji kelayakan dan pengolahan pangan baru 

meliputi kegiatan: (1) eksplorasi, karakterisasi, identifikasi, domestikasi, 

dan evaluasi plasma nutfah tumbuhan, hewan, dan ikan yang berpotensi 

sebagai sumber pangan baru atau sebagai sumberdaya genetik untuk 

merakit varietas pangan baru yang unggul; (2) teknologi pengolahan 

hasil hutan untuk bahan pangan baru; (3) uji adaptasi tanaman, ternak 

dan ikan asal daerah subtropik; dan (4) pelestarian dan perlindungan 

plasma nutfah lokal, baik yang telah terdomestikasi maupun kerabat 

liarnya, serta mencegah terjadinya erosi genetik, kerusakan, dan biopiracy 

oleh pihak asing.

(c)  Teknologi Pasca Panen

Riset teknologi pasca panen bertujuan menciptakan teknologi 

pasca panen untuk dapat menekan susut saat panen dan pasca panen, 

mempertahankan mutu produk, dan meningkatkan nilai tambah ha-

sil tanaman, ternak, dan ikan, serta meningkatkan keragaman jenis 
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pangan olahan. Sasaran program ini adalah memperpanjang periode 

ketersediaan, meningkatkan mutu dan nilai tambah hasil tanaman, 

ternak dan ikan.

Riset ini mencakup kegiatan: (1) pengembangan teknologi kemasan 

untuk produk pangan segar dan olahan, padat dan cair, asal tanaman, 

ternak dan ikan; (2) pengembangan teknologi pengawetan dan peng-

olahan pangan hasil tanaman, ternak dan ikan; (3) pengembangan 

teknologi pengurangan kehilangan hasil saat panen dan pasca panen 

tanaman, ternak, dan ikan; (4) pengembangan teknologi pemanfaatan 

limbah pertanian dan agroindustri untuk pakan, bahan baku industri 

kimia, dan/atau energi; dan (5) rancang bangun sarana transportasi dan 

distribusi produk pangan segar padat (ikan, ternak, hortikultura) dan cair 

(susu). 

(d)  Sistem Informasi Pangan

Pengembangan sistem informasi pangan memiliki sasaran untuk 

meningkatkan kelancaran arus informasi pangan dari sentra produksi 

ke pasar domestik/internasional untuk pangan yang dipasarkan dalam 

bentuk segar (fresh-market commodities) dan ke industri pangan untuk jenis 

pangan yang perlu diolah; sebaliknya juga arus permintaan (demand) dari 

pasar domestik/internasional ke sentra produksi dan industri pangan. 

Tentunya ini memerlukan adanya dukungan ketersediaan perangkat 

keras dan lunak di masing-masing simpul. Sistem informasi pangan 

dapat juga dirancang untuk digunakan sebagai media edukasi publik 

tentang pangan dan informasi bagi investor yang membutuhkan lahan 

untuk kegiatan produksi pangan.

Riset ini mencakup kegiatan: (1) penyediaan data produksi (volume, 

jenis, jadwal) pangan  melalui pendirian atau optimalisasi peran simpul 

pemasok data di lokasi sentra produksi (on-site); (2) penyediaan data 

permintaan bahan pangan pokok pada pasar domestik dan internasional 
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(volume, jenis, harga), industri pengolahan pangan (kapasitas, jenis, har-

ga), dan transportasi produk pangan (moda, ongkos); (3) pengembangan 

sistem informasi produksi dan pasar komoditas pangan pokok yang 

mudah diakses oleh petani dan pelaku agribisnis berbasis teknologi 

SMS menggunakan telepon seluler; (4) pengembangan situs promosi 

komoditas pangan untuk ekspor (e-farming); (5) pengembangan sistem 

informasi untuk edukasi publik tentang pangan; (6) aplikasi inderaja 

(remote sensing) dan sistem informasi geografis (SIG) untuk pertanian. 

(e)  Teknologi Pengawasan Pangan

Riset teknologi pengawasan pangan mempunyai sasaran untuk me-

lindungi dan membantu konsumen dalam memilih pangan yang ber-

mutu, bergizi, dan aman, baik pangan yang diproduksi di dalam negeri 

maupun impor. 

Program riset teknologi pengawasan pangan meliputi kegiatan: (1) 

pengembangan teknologi pengukuran dan pengujian mutu pangan; (2) 

pengembangan teknologi untuk deteksi cemaran mikroba patogenik 

pada produk pangan; (3) pengembangan teknologi untuk deteksi ba-

han kimia yang berbahaya bagi kesehatan secara cepat, sederhana 

dan murah; dan (4) pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) 

produk pangan;

(f)  Kajian Sosial, Ekonomi, Budaya, dan Kebijakan Pangan

Kajian sosial, ekonomi, budaya, dan kebijakan pangan mempunyai 

sasaran untuk estimasi permintaan dan produksi pangan, kebiasaan 

masyarakat dalam konsumsi pangan, dan teknologi pangan yang 

dimiliki dan diperlukan masyarakat sebagai basis data dan informasi 

dalam pembuatan kebijakan publik dalam bidang pangan dan bidang 

terkait lainnya, untuk mendorong terwujudnya ketahanan pangan 

nasional. 
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Program kajian sosial, ekonomi dan budaya mencakup kegiatan 

antara lain: (1) pola konsumsi pangan; (2) analisis usaha tani dan eko-

nomi pangan; (3) penguatan kelembagaan kelompok tani/peternak/

nelayan dan asosiasi pelaku agribisnis;(4) pengembangan pengetahuan 

lokal (indigenous knowledge) sebagai basis riset dan teknologi untuk 

mendukung ketahanan pangan; dan (5) kajian kebijakan pembatasan 

konversi lahan pertanian; dan (6) implikasi pengembangan teknologi 

pangan bagi kehidupan masyarakat.

(g)  Sains Dasar Pendukung Riset Ketahanan Pangan

Riset dalam lingkup sains dasar umumnya dipilah menjadi riset 

untuk murni pengembangan ilmu dan riset untuk memberikan fondasi 

dalam upaya untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan nyata 

melalui serangkaian riset terapan.

Kegiatan untuk program sains dasar pendukung riset ketahanan 

pangan mencakup kegiatan antara lain: (1) kajian genetika dan biomole-

kuler, (2) kajian kimia pangan baru dan/atau produk hayati yang potensial 

untuk pangan, (3) pengembangan teknologi pemantauan agroekosistem 

secara presisi, dan (4) pengembangan instrumen untuk aplikasi teknologi 

penginderaan jauh.

Riset bidang ketahanan pangan ini secara lebih rinci diuraikan pada 

tabel kegiatan, target capaian tahun 2009, indikator keberhasilan, dan 

sasaran akhir yang hendak dicapai pada tahun 2025. Selain program 

penelitian dan pengembangan iptek, juga dirinci kegiatan-kegiatan pro-

gram difusi dan pemanfaatan iptek, penguatan kelembagaan iptek, dan 

peningkatan kapasitas iptek sistem produksi.

AgendA Riset
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	 	 	 	 					INDIKATOR	 	
	 NO				 KEGIATAN							 	TARGET	CAPAIAN				 					KEBERHASILAN				 	SASARAN											KETERANGAN
	 	 	 2009	 				2009	 					AKHIR	2025

I  PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK

(1) Pemuliaan  
tanaman untuk 
pengembangan 
varietas unggul  
baru  yang tahan 
terhadap cekaman 
biotik dan abiotik 

Varietas unggul baru  
tanaman padi, jagung, 
dan kedelai  yang tahan 
terhadap hama atau 
patogen utamanya;

Varietas unggul baru  
tanaman padi, jagung, 
dan kedelai  yang 
toleran terhadap 
cekaman abiotik 
tertentu;

Tersedianya galur 
tanaman pangan lain 
yang potensial untuk 
dikembangkan menjadi 
varietas unggul tahan 
cekaman biotik atau 
abiotik;

Dilepasnya varietas 
unggul baru tahan 
hama atau penyakit 
utama untuk tanaman 
padi, jagung, dan 
kedelai;

Dilepasnya varietas 
padi yang toleran 
terhadap keasaman 
tanah;

Dilepasnya varietas 
jagung dan kedelai 
yang toleran terhadap 
kekeringan;

Keberlanjutan program 
pemuliaan tanaman 
untuk tanaman pangan 
lainnya;

Surplus 
produksi 
beras, jagung, 
dan kedelai;

Pelaksana a.l: 
Deptan, LIPI, 
BPPT, Batan, 
Universitas

Pengguna a.l : 

Petani, Industri 
Benih

(2) Pemuliaan 
tanaman untuk 
pengembangan 
varietas unggul 
baru yang 
berpotensi hasil 
tinggi

Varietas unggul baru 
tanaman padi, jagung, 
dan kedelai dengan 
produktivitas tinggi;

Tersedianya galur 
tanaman pangan 
lain yang potensial 
untuk dikembangkan 
menjadi varietas unggul 
berpotensi hasil tinggi;

Dilepasnya varietas 
unggul baru tanaman 
padi, jagung, dan 
kedelai  dengan 
produktivitas tinggi;

Keberlanjutan program 
pemuliaan tanaman 
untuk tanaman pangan 
lainnya;

Surplus 
produksi 
beras, jagung, 
dan kedelai;

Pelaksana a.l: 

Deptan, LIPI, 
BPPT, Batan, PT 
Pengguna a.l : 

Petani, Industri 
Benih

(3) Pemuliaan ikan 
dan udang untuk 
memperoleh bibit 
unggul baru dengan 
pertumbuhan dan 
produktivitas tinggi 

Benih ikan kerapu, 
nila, patin, dan udang 
unggul baru dengan 
pertumbuhan  dan 
produktifitas  tinggi;

Tersedianya  benih 
ikan kerapu, nila, 
patin, dan udang 
unggul baru dengan 
pertumbuhan  dan 
produktivitas  tinggi

Terpenuhinya 
kebutuhan  
domestik 
untuk ikan dan 
meningkatnya 
ekspor udang

Pelaksana a.l : 

DKP, BPPT, 
Universitas

Pengguna a.l :

Petani tambak/
nelayan, Industri 
perikanan

			A			TEKNOLOGI	BUDIDAYA	TANAMAN,	TERNAK	DAN	IKAN
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(4) Pemuliaan 
ternak untuk 
pengembangan 
bibit ternak unggul 
baru dengan 
produktivitas tinggi

Bibit ternak unggul baru 
(sapi, domba, kambing, 
ayam lokal, dan itik) 
dengan produktifitas 
tinggi

Tersedianya bibit 
ternak unggul 
baru (sapi, domba, 
kambing, ayam lokal, 
dan itik) dengan 
produktivitas tinggi

Terpenuhinya 
kebutuhan 
domestik 
untuk pangan 
asal ternak

Pelaksana a.l: 
Deptan, LIPI, 
Batan, BPPT, 
Universitas

Pengguna a.l: 
Peternak, Industri 
peternakan

(5) Pengembangan 
teknologi 
pengendalian 
hama dan penyakit   
tanaman, ternak, 
dan ikan; 

Paket  teknologi 
pengendalian hama 
dan penyakit  tanaman, 
ternak dan ikan prioritas

Tersedianya paket 
teknologi deteksi, 
pengendalian, 
pencegahan dan 
pemberantasan hama 
dan penyakit tanaman, 
ternak dan ikan 
prioritas

Menurunnya 
kehilangan 
hasil akibat 
hama dan 
patogen 
tanaman, 
ternak, dan 
ikan

Pelaksana a.l: 
Deptan, DKP, 
LIPI, BPPT, Batan, 
Universitas

Pengguna a.l:  
Petani, petani 
tambak/nelayan, 
eternak dan 
agroindustri 

(6) Pengembangan 
pestisida alami 
(biopesticide) untuk 
untuk pengendalian 
hama dan patogen 
tanaman

Fomula biopestisida 
alami untuk 
pengendalian hama 
atau penyakit tanaman 
padi, jagung, dan 
kedelai

Tersedianya 
biopestisida alami 
untuk pengendalian 
hama atau patogen 
utama tanaman padi, 
jagung, dan kedelai

Menurunnya 
kehilangan 
hasil akibat 
hama dan 
patogen pada 
tanaman padi, 
jagung, dan 
kedelai

Pelaksana a.l:  
Deptan, LIPI, 
BPPT, Batan,  
Universitas

Pengguna a.l: 

Petani, Industri 
pestisida

(7) Pengembangan 
teknologi dan 
formulasi pakan 
ternak dan ikan  
bermutu berbasis 
sumber daya lokal

Paket teknologi dan  
formulasi pakan ternak 
dan ikan bermutu 
berbasis sumber daya 
lokal

Tersedianya paket  
teknologi dan  
formulasi pakan ternak 
dan ikan bermutu 
berbasis sumber daya 
hayati lokal

Peningkatan 
produktivitas 
lahan dan 
wilayah 
perairan

Pelaksana a.l:

 Deptan, 
DKP, LAPAN, 
Bakosurtanal, 
Universitas 

Pengguna a.l: 

Petani,  peternak, 
petani tambak/
nelayan, PEMDA, 
dan industri terkait
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(8) Pengembangan 
teknologi 
pengelolaan lahan 
dan  air untuk 
tanaman, ternak 
dan ikan

Paket teknologi dan 
formulasi pupuk hayati 
(biofertilizer) dan pupuk 
kimia berimbang  

Tersedianya paket 
teknologi dan 
formulasi pupuk hayati 
(biofertilizer).

Tersedianya paket 
teknologi dan 
formulasi pupuk kimia 
berimbang  sesuai 
kebutuhan tanaman 
dan kondisi lahan

Peningkatan 
produktivitas 
lahan dan 
wilayah 
perairan

Pelaksana a.l:
Deptan, 
DKP, LAPAN, 
Bakosurtanal, 
Universitas 
Pengguna a.l: 
Petani,  peternak, 
petani tambak/
nelayan, PEMDA, 
dan industri terkait

(9) Pengembangan  
teknologi dan 
formulasi pupuk 
hayati (biofertilizer) 
dan pupuk kimia 
berimbang untuk 
tanaman

Paket teknologi  
pengelolaan lahan dan 
air untuk tanaman, 
ternak dan ikan

Tersedianya 
paket teknologi 
pengintegrasian 
komoditas pangan 
untuk setiap 
agroekosistem, 
termasuk lahan-lahan 
marjinal  

Peningkatan 
produktivitas 
dan efisiensi 
pemanfaatan 
lahan;

Peningkatan 
keragaman 
produk 
pangan yang 
dihasilkan;

Pelaksana a.l:
 Deptan, 
DKP, LAPAN, 
Bakosurtanal, 
Universitas 
Pengguna a.l: 
Petani,  peternak, 
petani tambak/
nelayan, PEMDA, 
dan industri terkait

	 	 	 	 					INDIKATOR	 	
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(10) Pertanian terpadu 
(biocyclofarming) 
tanaman, ternak, 
dan ikan 

Paket teknologi 
pengintegrasian 
komoditas pangan 

Tersedianya 
paket teknologi 
pengintegrasian 
komoditas pangan 
untuk setiap 
agroekosistem, 
termasuk lahan-lahan 
marjinal  

Peningkatan 
produktivitas 
dan efisiensi 
pemanfaatan 
lahan;

Peningkatan 
keragaman 
produk 
pangan yang 
dihasilkan;

Pelaksana a.l: 
Deptan, DKP, 
LIPI, BPPT, 
Bakosurtanal, 
LAPAN, 
Universitas
Pengguna a.l:   
Petani, petani 
tambak, peternak, 
PEMDA, industri 
terkait

(11) Pengembangan 
teknologi  budidaya 
tanaman dengan 
sistem hidroponik 
dan aeroponik 

Paket teknologi 
budidaya tanaman 
dengan sistem 
hidroponik dan 
aeroponik untuk 
tanaman hortikultura

Tersedianya teknologi 
budidaya tanaman 
dengan sistem 
hidroponik dan 
aeroponik untuk 
sayuran bernilai 
ekonomi tinggi

Peningkatan 
ketersediaan 
sayuran 
dan buah 
segar untuk 
perkotaan

Pelaksana a.l:  
Deptan, LIPI, 
BPPT, Universitas

Pengguna a.l:    
petani, Industri 
pertanian
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(12) Pemetaan 
kesesuaian 
komoditas tanaman 
pangan, ternak, 
dan ikan pada 
lahan-lahan marjinal 
Indonesia

Peta rekomendasi jenis 
komoditas tanaman 
pangan, ternak dan/
atau ikan yang sesuai 
untuk berbagai tipologi 
lahan marjinal

Penggunaan peta 
rekomendasi 
komoditas dalam 
pengelolaan lahan 
marjinal

Peningkatan 
kontribusi 
lahan marjinal 
dalam 
penyediaan 
pangan 
nasional

Pelaksana a.l:  
Deptan, 
Bakosurtanal, 
LAPAN, DKP, 
Universitas
Pengguna a.l:              
investor pertanian, 
Deptan, DKP, 
Pemda, industri 
terkait

	 	 	 	 					INDIKATOR	 	
	 NO				 KEGIATAN							 	TARGET	CAPAIAN				 					KEBERHASILAN				 	SASARAN											KETERANGAN
	 	 	 2009	 				2009	 					AKHIR	2025

 		B			EKSPLORASI,	TEKNOLOGI	UjI	KELAYAKAN	DAN	PENGOLAHAN	PANGAN	BARU

(1) Eksplorasi, 
karakterisasi, 
identifikasi, 
domestikasi, dan 
evaluasi plasma 
nutfah biota hutan 
melalui kegiatan 
bioprospeksi

Teknologi budidaya 
komoditas pangan 
yang didomestikasi dari 
hutan;

Gene bank asal biota 
hutan yang potensial 
untuk merakit varietas 
unggul

Produk pangan asal 
hutan yang dihasilkan 
melalui kegiatan 
budidaya, bukan hasil 
pengambilan langsung 
dari hutan;

Varietas unggul 
tanaman yang dirakit 
dengan memanfaatkan 
sumberdaya genetik 
asal biota hutan;

Peningkatan 
keragaman 
pangan 
(divesifikasi) 
yang 
tersedia bagi 
konsumen

Pelaksana 
a.l : Deptan, 
Universitas, LIPI, 
BPPT
Pengguna a.l:    
petani, Industri 
benih/bibit

(2) Pengembangan 
teknologi 
pengolahan pangan 
asal hutan

Paket teknologi untuk 
pengolahan bahan 
pangan asal hutan

Produk pangan olahan 
dengan bahan baku 
berasal dari produk 
kehutanan

Peningkatan 
keragaman 
pangan 
olahan yang 
tersedia bagi 
konsumen

Pelaksana a.l:  
Deptan, 
Universitas, LIPI, 
BPPT
Pengguna a.l:   
petani, Industri 
pangan

(3) Tropikasi tanaman 
pangan asal daerah 
sub tropika

Teknologi seleksi dan 
budidaya tanaman 
pangan asal daerah 
sub-tropika pada 
kondisi lahan dan iklim 
Indonesia

Tersedianya cultivar/ 
varietas gandum dan 
kentang yang dapat 
berproduksi dengan 
baik pada lahan 
dataran rendah tropika

Terpenuhinya 
kebutuhan 
na-sional 
akan gandum, 
dan kentang 
sebagai bahan 
baku industri 
pangan dari 
hasil budidaya 
dalam negeri

Pelaksana a.l: 
Universitas, 
Deptan, LIPI, 
BPPT, Batan

Pengguna a.l :  
Industri pangan

AgendA Riset
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			C			TEKNOLOGI	PASCA	PANEN

(4) Pelestarian dan 
perlindungan 
plasma nutfah 
lokal, baik yang 
telah terdo-
mestikasi maupun 
kerabat liarnya, 
serta mencegah 
terjadinya erosi 
genetik, kerusakan, 
dan biopiracy oleh 
pihak asing

Gene bank untuk 
tanaman pangan utama 
dan kerabat liarnya

Database plasma 
nutfah Indonesia 
semakin lengkap 
dan berkembangnya 
gene bank nasional 
maupun konservasi in 
situ untuk beberapa 
komoditas pangan 
yang potensial

Pemanfaatan 
dan 
pelestarian 
plasma 
nutfah secara 
berkelanjutan

Pelaksana a.l: 
Universitas, LIPI, 
Deptan
Pengguna a.l: 
Universitas, 
industri benih, 
Deptan, DKP
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(1) Pengembangan 
teknologi kemasan 
untuk produk 
pangan segar 
dan olahan asal 
tanaman, ternak 
dan ikan

Paket teknologi 
kemasan dari bahan 
baku lokal untuk 
komoditas pangan 
orientasi ekspor (buah 
tropis, udang, ikan)

Pengurangan 
kehilangan hasil 
pada saat panen dan 
setelah panen;

Produk pangan yang 
berkualitas, bebas 
cemaran mikroba 
patogenik dan bahan 
kimia berbahaya;

Peningkatan 
volume, 
keraga-man, 
dan mutu 
produk 
pangan segar 
dan olahan 
dalam negeri;
Ketersediaan 
pangan 
sepanjang 
tahun;

Pelaksana a.l: 
Universitas, BPPT, 
LIPI, Deptan, DKP, 
Batan

Pengguna a.l :  
Industri pangan, 
petani, petani 
tambak/nelayan, 
peternak

(2) Pengembangan 
teknologi peng-
awetan dan 
pengolahan pangan 
hasil tanaman, 
ternak dan ikan

Paket teknologi dan 
alat/mesin pengawetan 
dan pengolahan 
pangan yang sesuai 
dengan spesifikasi 
bahan baku pangan 
lokal

Berkembangnya 
industri pangan 
berbahan baku lokal 
yang kompetitif 
dan meningkatnya 
keragaman jenis 
pangan olahan

Peningkatan 
ketersediaan 
pangan 
berkualitas 
dan aman;
Peningkatan 
serapan 
tenaga 
kerja sektor 
pertanian;

Pelaksana a.l: 
Universitas, BPPT, 
LIPI, Batan, 
Deptan, DKP
Pengguna a.l:   
Industri pangan, 
petani, petani 
tambak/nelayan, 
peternak
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(3) Pengembangan 
teknologi panen 
dan pascapanen 
skala kecil untuk 
pengurangan 
kehilangan hasil 
tanaman, ternak 
dan ikan

Paket teknologi dan 
alat/mesin panen dan 
sarana penanganan 
pascapanen yang 
mengurangi kehilangan 
hasil pangan

Berkembangnya on 
site agroindustri, 
sehingga paling tidak 
25% hasil tanaman 
pangan, hortikutura, 
ternak dan ikan  
dapat diolah di sentra 
produksi (sekitar lahan 
produksi)

Pengurangan 
kehilangan 
hasil tanaman, 
ternak, dan 
ikan;
Peningkatan 
kesejahteraan 
petani, 
pekerja, 
dan pelaku 
agribisnis

Pelaksana a.l: 
Universitas, BPPT, 
LIPI, Deptan, DKP
Pengguna a.l:   
Industri pangan, 
petani, petani 
tambak/nelayan, 
peternak
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(4) Pengembangan 
teknologi peman-
faatan limbah 
pertanian dan 
agroindustri untuk 
pakan, bahan baku 
industri kimia, atau 
energi

Paket teknologi 
pengolahan limbah 
pertanian untuk 
produksi pakan, pupuk 
organik, atau energi 
terbarukan

Berkembangnya 
industri pengolahan 
libah pertanian untuk 
pakan, industri kimia 
dan energi

Penurunan 
masalah 
limbah 
pertanian;
Pengurangan 
impor pakan;
Peningkatan 
ketersediaan 
energi 
alternatif dan 
terbarukan;

Pelaksana a.l: 
Universitas, BPPT, 
LIPI, BATAN, 
Deptan, DKP
Pengguna 
a.l:   Industri 
pengolahan 
limbah, industri 
pakan, PLN, 
petani, petani 
tambak/nelayan, 
peternak

(5) Rancang bangun 
sarana angkut dan 
distribusi   produk 
pangan segar 
padat (ikan,ternak, 
hortikultura) dan 
cair (susu)

Tersedianya sarana 
angkutan darat  hasil 
rekayasa dalam negeri 
untuk pengangkutan 
produk pangan segar

Kelancaran distribusi 
dan semakin luasnya 
jangkauan pemasaran 
produk pangan segar

Stabilitas dan 
kesesuaian 
harga produk 
pangan segar 
sehingga 
menguntungkan 
bagi konsumen

Pelaksana a.l: 
Universitas, BPPT, 
LIPI, Deptan, 
Dephub,  DKP
Pengguna a.l:   
Industri pangan, 
industri kendaraan, 
petani, petani 
tambak/nelayan, 
peternak

AgendA Riset
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			D			SPESIALIS	INFORMASI	PANGAN

(1) Penyediaan 
data produksi 
pangan pokok 
melalui pendirian 
/optimalisasi peran 
simpul pemasok 
data di lokasi sentra 
produksi (on-site)

Berperannya simpul 
pemasok data up-to-
date tentang produksi  
komoditas pangan 
utama pada masing-
masing sentra produksi 
utamanya. 

Berfungsinya sistem 
informasi produksi 
untuk komoditas padi, 
jagung, dan kedelai 
pada sentra-sentra 
produksi utama

Berfungsinya 
sistem 
informasi 
produksi 
dan pasar 
untuk semua 
komoditas 
pangan, pada 
semua sentra 
produksi, 
pasar, 
agroindustri, 
dan eksportir

Pelaksana a.l:   

Deptan, 
Depkominfo, DKP, 
BPS, Pemda, 
Universitas

Pengguna a.l:  
Pemda, Petani, 
petani tambak/
nelayan dan 
peternak, industri 
terkait
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(2) Penyediaan data 
permintaan bahan 
pangan pokok pada 
pasar domestik, 
pasar global, dan 
industri pengolahan 
pangan 

Berperannya simpul 
pemasok data harian 
untuk volume, jenis, 
dan  harga komoditas 
pangan utama  pada 
tingkat pasar induk 
(domestik), industri 
pangan, dan eksportir

Jumlah pengguna 
internet yang 
mengakses situs 
promosi komoditas 
pangan

Peningkatan 
volume dan 
nilai transaksi 
perdagangan 
dalam dan luar 
negeri untuk 
komoditas 
pangan

Pelaksana a.l:  

Deptan, 
Depkominfo,  DKP, 
BPS, Pemda, 
Universitas

Pengguna a.l:   
Petani, petani 
tambak/nelayan 
dan peternak, 
eksportir pangan, 
industri terkait

(3) Pengembangan 
sistem informasi 
produksi dan 
pasar komoditas 
pangan pokok yang 
mudah diakses 
oleh petani dan 
pelaku agribisnis 
berbasis teknologi 
SMS menggunakan 
telepon seluler

Berfungsinya sistem 
informasi produksi 
dan pasar komoditas 
pangan utama berbasis 
teknologi SMS

Tersedianya provider 
yang mampu 
memberikan informasi 
pasar untuk tanaman 
pangan utama, 
termasuk hortikultura

Kepastian 
harga dan 
daya serap 
pasar untuk 
menjamin 
keber-
langsungan 
usaha 
perdagangan 
komoditas 
pangan

Pelaksana: 
Deptan, 
Depkominfo, 
Telkom, DKP, 
BPS, BPPT, LIPI, 
Universitas

Pengguna: 
Petani, Petani 
tambak/nelayan 
dan Peternak, 
konsumen
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(4) Pengembangan 
situs promosi 
komoditas pangan 
untuk ekspor

Tersedianya situs 
promosi komoditas 
pangan untuk ekspor 
dengan data yang 
up-to-date

Ketersediaan data 
mutakhir untuk 
komoditas pangan 
berorientasi ekspor

Peningkatan 
devisa 
negara dari 
perdagangan 
komoditas 
pangan

Pelaksana a.l:  
Deptan, Depdag, 
DKP, BPS, 
Depkominfo, 
Universitas
Pengguna a.l:    
BPEN, eksportir 
pangan, Pemda
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(5) Pengembangan 
sistem informasi 
pangan 

Pedoman konsumsi 
pangan beragam, 
bergizi seimbang dan 
aman yang berbasis 
sumberdaya lokal;
Model Komunikasi, 
Informasi dan Edukasi 
(KIE) Konsumsi 
Pangan;

Peningkatan 
pengetahuan 
konsumen tentang 
pola konsumsi yang 
baik;
Perubahan prilaku 
konsumsi yang 
semakin kurang 
tergantung pada 
beras;

Skor Pola 
Pangan 
Harapan 
(PPH) lebih 
dari 80.0;

Pelaksana 
a.l:  Deptan, 
DKP, Depkes, 
Depkominfo, BPS, 
LIPI, Universitas
Pengguna a.l:  
Pemda, Industri 
terkait, konsumen

(6) Pengembangan 
sistem informasi 
pangan 

Pedoman konsumsi 
pangan beragam, 
bergizi seimbang dan 
aman yang berbasis 
sumberdaya lokal;
Model Komunikasi, 
Informasi dan Edukasi 
(KIE) Konsumsi 
Pangan;

Peningkatan 
pengetahuan 
konsumen tentang 
pola konsumsi yang 
baik;
Perubahan prilaku 
konsumsi yang 
semakin kurang 
tergantung pada 
beras;

Skor Pola 
Pangan 
Harapan 
(PPH) lebih 
dari 80.0;

Pelaksana 
a.l:  Deptan, 
DKP, Depkes, 
Depkominfo, BPS, 
LIPI, Universitas
Pengguna a.l:  
Pemda, Industri 
terkait, konsumen

			E				TEKNOLOGI	PENGAWASAN	PANGAN

(1) Pengembangan 
teknologi 
pengukuran dan 
pengujian mutu 
pangan

Paket teknologi dan 
alat ukur dan uji mutu 
pangan yang cepat, 
akurat, dan murah

Ketersediaan alat ukur 
dan uji mutu pangan 
buatan dalam negeri 
yang cocok untuk 
pangan lokal

Keterjaminan 
mutu (quality 
assurance) 
pangan 
produksi 
dalam negeri

Pelaksana a.l:  
Deptan, DKP, 
Deprin, Depkes, 
Depdag, BSN, 
LIPI, BPPT, 
Universitas, 
Pengguna a.l:    
Badan POM, BSN, 
Industri pangan, 
konsumen

AgendA Riset
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(2) Pengembangan 
teknologi untuk 
deteksi cemaran 
mikroba patogenik 
pada produk 
pangan

Teknologi untuk deteksi 
cemaran patogenik 
pada produk pangan 
yang handal, cepat, 
dan murah

Ketersediaan eknologi 
dan alat untuk deteksi 
cemaran patogenik 
pada produk pangan

Ketiadaan 
kasus 
gangguan 
kesehatan 
akibat 
konsumsi 
pangan yang 
kontaminasi 
mikroba 
patogenik 

Pelaksana a.l:  
Deptan, DKP, 
Deprin, Depkes, 
Depdag, BSN, 
LIPI, BPPT, 
Universitas, 

Pengguna a.l:    
Badan POM, BSN, 
Industri pangan, 
konsumen

(3) Pengembangan 
Teknologi deteksi 
dan pengujian 
bahan kimia yang 
berbahaya bagi 
kesehatan dalam 
produk pangan

Teknologi dan alat uji 
untuk deteksi bahan 
kimia yang berbahaya 
bagi kesehatan 
secara cepat, akurat, 
dan murah untuk 
penggunaan di 
lapangan

Tersedianya metoda 
uji untuk deteksi bahan 
kimia yang berbahaya 
bagi kesehatan secara 
cepat dan sederhana 
untuk penggunaan di 
lapangan

Ketiadaan 
kasus 
gangguan 
kesehatan 
akibat 
konsumsi 
pangan yang 
tercemar 
bahan kimia 
berbahaya

Pelaksana a.l:  
Deptan, DKP, 
Deprin, Depkes, 
Depdag, BSN, 
LIPI, BPPT, 
Universitas, 

Pengguna a.l:    
Badan POM, BSN, 
Industri pangan, 
konsumen

(4) Pengembangan 
Standar Nasional 
Indonesia (SNI) 
untuk pangan

Standar mutu dan 
keamanan pangan 
segara dan olahan 
yang dapat diterima 
dalam perdagangan 
domestik dan 
internasional

Penerapan standar 
mutu dan keamanan 
pangan dalam 
produksi dan tata 
niaga pangan 
segar dan olahan di 
Indonesia

Penerimaan 
produk 
pangan asal 
Indonesia di 
semua negara 
tujuan;
Kemampuan 
menangkal 
masuknya 
produk 
pangan impor 
yang tidak 
memenuhi 
SNI

Pelaksana a.l:  
Deptan, DKP, 
Deprin, Depkes, 
Depdag, BSN, 
LIPI, BPPT, 
Universitas, 

Pengguna a.l:    
Badan POM, BSN, 
Industri pangan, 
konsumen
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				F			KAjIAN	SOSIAL,		EKONOMI,	BUDAYA,	DAN	KEBIjAKAN	PANGAN

(1) Pola konsumsi 
pangan  

Data dan informasi 
tentang pola konsumsi 
pangan masing-masing 
daerah dan nasional

Paket kebijakan dan 
edukasi publik tentang 
pola konsumsi yang 
sehat dan dianjurkan

Perubahan 
pola konsumsi 
masyarakat 
yang lebih 
menghargai 
produk 
pangan lokal 
dan tidak 
tergantung 
pada satu 
jenis pangan 
pokok

Pelaksana 
a.l: Deptan, 
DKP, Depkes, 
Depkominfo, LIPI, 
BPPT, Universitas
Pengguna a.l: 
konsumen, Industri 
pangan, Pemda

(2) Analisis usaha 
tani dan ekonomi 
pangan

Rekomendasi bisnis 
bidang pangan

Peningkatan motivasi 
petani dan investor 
untuk meningkatkan 
dan berpartisipasi 
dalam kegiatan 
produksi pangan

Peningkatan 
produksi 
pangan 
nasional;
Peningkatan 
kesejahteraan 
petani dan 
pelaku industri 
pangan

Pelaksana a.l: 
Deptan, DKP, 
Universitas
Pengguna a.l:   
Industri pangan, 
Pemda, petani, 
petani tambak/
nelayan dan 
peternak

(3) Penguatan 
kelembagaan 
kelompok tani, 
peternak, dan 
nelayan

Berfungsi-optimalnya 
kelembagaan petani, 
peternak, dan nelayan

Pengakuan 
masyarakat 
akan eksistensi 
kelembagaan petani, 
peternak, dan nelayan

Kemandirian 
kelembagaan 
petani, 
peternak, dan 
nelayan

Pelaksana a.l: 
Deptan, DKP, 
Pemda, Universitas
Pengguna a.l:   
Petani, petani 
tambak/nelayan dan 
peternak, Pemda

(4) Kajian kearifan 
lokal (indigenous 
knowledge) yang 
mendukung 
pembangunan 
ketahanan pangan

Terdokumentasinya 
pengetahuan /kearifan 
lokal terkait produksi 
dan pengolahan 
pangan

Integrasi kearifan 
lokal dalam teknologi 
produksi dan 
pengolahan pangan 
modern

Aplikasi 
teknologi 
pangan modern 
yang berakar 
pada nilai 
kearifan lokal 
untuk menjamin 
kecukupan 
dan kelestarian 
pangan

Pelaksana a.l: 
Deptan, DKP, LIPI, 
BPPT, Universitas
Pengguna a.l:    
petani, petani 
tambak/nelayan 
dan peternak, 
industri pangan

AgendA Riset
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(1) Kajian genetika dan 
biomolekuler 

Teridentifikasinya gen 
pembawa sifat unggul 
(daya hasil tinggi 
dan/atau resistensi 
terhadap cekaman 
biotik atau abiotik) 
pada tanaman, ternak, 
dan ikan

Pemanfaatan 
pengetahuan genetika 
dan biomolekuler 
ini dalam kegiatan 
perakitan varietas 
unggul

Ketersediaan 
jenis tanaman, 
ternak, dan ikan 
unggul untuk 
menopang 
ketahanan 
pangan 
nasional

Pelaksana a.l.: 
Universitas, 
Deptan, LPND 
Ristek

Pengguna a.l.: 
industri benih/bibit
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(5) Kajian kebijakan 
tentang 
pengendalian 
konversi lahan 
pertanian

Produk hukum yang 
membatasi kegiatan 
konversi lahan 
pertanian

Penurunan  laju 
konversi lahan 
pertanian menjadi 
tidak lebih dari 100 
ribu ha per tahun

Berkurangnya 
konversi lahan 
pertanian 
menjadi 
kurang dari 
100 ribu ha 
per tahun

Pelaksana a.l:     

BPN, Deptan, 
Depdagri, 
Dephut, DepPU, 
Bakosurtanal, 
Universitas

Pengguna a.l: 
Depdagri, BPN, 
Pemda

			G			SAINS	DASAR	PENDUKUNG	RISET	PANGAN

(2) Kajian kimia 
pangan baru atau 
produk hayati yang 
potensial untuk 
pangan

Komposisi gizi dan 
deteksi kandungan 
bahan kimia 
yang berpotensi 
mengganggu 
kesehatan pada bahan 
pangan baru

Daftar komposisi 
gizi bahan pangan 
baru yang telah 
diintroduksikan ke 
masyarakat

Seluruh bahan 
pangan baru 
telah diketahui 
kandungan 
gizi dan 
kemungkinan 
kandungan 
senyawa kimia 
berbahaya 
yang secara 
alami 
terkandung 
dalam bahan 
pangan 
tersebut 

Pelaksana a.l.: 
Universitas, Deptan, 
LPND Ristek

Pengguna a.l.: 
industri pangan
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(3) Pengembangan 
teknologi 
pemantauan 
agroekosistem 
secara presisi

Pola iklim (suhu udara, 
curah hujan) untuk 
wilayah sentra produksi 
pertanian

Penggunaan data dan 
peta agroekosistem 
dalam penentuan 
jadwal tanam dan 
jenis komoditas yang 
dibudidayakan petani

Data dan peta 
agroekosistem 
dan 
rekomendasi 
jadwal tanam 
dan jenis 
komoditas 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia

Pelaksana a.l.: 
BMG, Bakosurtanal, 
Deptan, Universitas

Pengguna a.l.: 
petani, investor, 
Pemda

(4) Pengembangan 
instrumen untuk 
aplikasi teknologi 
penginderaan jauh

Prototipe instrumen 
yang telah teruji 
kehandalannya

Tersedia prototipe 
yang berfungsi sesuai 
harapan dan layak 
untuk diproduksi 
secara komersial

Penggunaan 
instrumen 
produksi 
dalam negeri 
untuk seluruh 
kebutuhan 
aplikasi 
teknologi 
penginderaan 
jauh di 
Indonesia

Pelaksana a.l.: 
LPND Ristek, BMG, 
Universitas

Pengguna a.l.: 
industri instrumen

AgendA Riset
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II  PROGRAM DIFUSI DAN PEMANFAATAN IPTEK

(1) Identifikasi dan 
formulasi kebutuhan 
intervensi teknologi 
produksi dan pasca-
panen komoditas 
pangan 

Rekaman kebutuhan 
intervensi teknologi 
yang dibutuhkan 
produsen pangan segar 
dan olahan

Kesesuaian 
teknologi budidaya 
dan pengolahan 
pangan yang sesuai 
kebutuhan petani 
dan/atau industri 
pangan

Ketersediaan 
solusi 
teknologi 
untuk 
permasalahan 
pangan pokok

Pelaksana a.l:  
Deptan, DKP, 
universitas, BPPT, 
LIPI
Pengguna a.l:    
Industri pangan, 
petani, peternak, 
nelayan

			A				PAKET	TEKNOLOGI	YANG	SESUAI	KEBUTUHAN	PENGGUNA

(2) Evaluasi kesesuaian 
teknologi yang 
telah tersedia 
dengan kebutuhan 
produsen pangan 
segar dan olahan

Rekomendasi paket 
teknologi budidaya dan 
pasca panen tanaman, 
ternak, dan ikan

Adopsi teknologi 
yang telah 
direkomendasikan 
dalam kegiatan 
produksi pangan 
segar (budidaya) oleh 
petani dan pengolahan 
pangan oleh pelaku 
industri pangan

Peningkatan 
kontribusi 
iptek dalam 
kegiatan 
produksi dan 
diversifikasi 
pangan segar 
dan olahan

Pelaksana a.l: 
Deptan, DKP, 
universitas, BPPT, 
LIPI

Pengguna a.l:    
Industri pangan, 
petani, peternak, 
nelayan, Pemda 

(3) Pengemasan 
paket teknologi 
terpilih agar lebih 
komunikatif untuk 
media cetak, 
elektronik, dan 
presentasi oral

Kemasan paket 
teknologi produksi dan 
pengolahan pangan 
yang komunikatif untuk 
bahan edukasi publik, 
pelaku produksi dan 
industri pangan

Peningkatan 
pemahaman publik, 
pelaku produksi dan 
industri pangan;

Adopsi teknologi yang 
didiseminasikan dalam 
proses produksi dan 
pengolahan pangan

Peningkatan 
kontribusi 
iptek dalam 
kegiatan 
produksi dan 
diversifikasi 
pangan segar 
dan olahan

Pelaksana a.l: 
Deptan, DKP, 
universitas, BPPT, 
LIPI, media massa

Pengguna a.l :   
Industri pangan, 
petani, peternak, 
nelayan, Pemda 

			B			SISTEM	TRANSFER/DIFUSI	TEKNOLOGI

(1) Pengembangan 
metoda diseminasi 
teknologi secara 
elektronik (situs 
internet, televisi, 
radio)

Tersedia paket 
teknologi yang sesuai 
dan terselenggaranya 
program difusi 
teknologi melalui media 
elektronik

Peningkatan 
awareness petani 
dan pelaku 
agribisnis tentang 
perkembangan dan 
ketersediaan teknologi 
budidaya dan pasca 
panen komoditas 
pangan

Peningkatan 
kontribusi 
iptek dalam 
kegiatan 
produksi 
pangan segar 
dan olahan

Pelaksana a.l: 
Deptan, DKP, 
Universitas, LPND 
terkait, media 
massa
Pengguna a.l:     
pelaku produksi 
pangan, industri 
pangan, Pemda
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(2) Pengembangan 
naskah bahan 
cetakan yang 
komunikatif sebagai 
media difusi 
teknologi

Tersedianya buku, 
poster, leaflet, atau 
bentuk barang cetakan 
lainnya sebagai media 
difusi teknologi yang 
komunikatif

Penerapan teknologi 
yang dipromosikan 
oleh petani dan pelaku 
agribisnis dalam 
kegiatan budidaya 
dan pasca panen 
komoditas pangan

Peningkatan 
kontribusi 
iptek dalam 
kegiatan 
produksi 
pangan segar 
dan olahan

Pelaksana a.l: 
Deptan, DKP, 
Universitas, LPND 
terkait, media 
massa
Pengguna a.l :    
pelaku produksi 
pangan, industri 
pangan, Pemda

(3) Pengembangan 
model penyuluhan 
teknologi untuk 
petani dan pelaku 
agribisnis

Terselenggarakannya 
kegiatan penyuluhan 
yang interaktif untuk 
memacu proses difusi 
teknologi secara 
terprogram

Penerapan teknologi 
yang disuluhkan oleh 
petani dan pelaku 
agribisnis dalam 
kegiatan budidaya 
dan pasca panen 
komoditas pangan

Peningkatan 
kontribusi 
iptek dalam 
kegiatan 
produksi 
pangan segar 
dan olahan

Pelaksana a.l: 
Deptan, DKP, 
Universitas, LPND 
terkait, media 
massa
Pengguna a.l :    
pelaku produksi 
pangan, industri 
pangan, Pemda

(4) Pengembangan 
model per-contohan 
aplikasi teknologi 
produksi dan 
pascapanen di 
lapangan (on-site)

Model percontohan 
aplikasi teknologi 
budidaya dan pasca-
panen di lapangan

Penerapan teknologi 
yang dicontohkan oleh 
petani dan pelaku 
agribisnis dalam 
kegiatan budidaya 
dan pasca panen 
komoditas pangan

Peningkatan 
kontribusi 
iptek dalam 
kegiatan 
produksi 
pangan segar 
dan olahan

Pelaksana a.l:   
Deptan, DKP, 
Universitas, LPND 
terkait, media 
massa
Pengguna a.l:     
pelaku produksi 
pangan, industri 
pangan, Pemda

			C)		PENINGKATAN	KESIAPAN	PENGGUNA

(1) Penguatan 
kelembagaan 
kelompok tani, 
peternak, nelayan, 
dan asosiasi pelaku 
agribisnis 

Berfungsi optimalnya 
kelembagaan petani, 
peternak, dan nelayan 
serta asosiasi pelaku 
agribisnis

Pengakuan 
masyarakat 
akan eksistensi 
kelembagaan petani, 
peternak, nelayan, 
dan asosiasi pelaku 
agribisnis

Kemandirian 
kelembagaan 
petani, 
peternak, 
nelayan, 
dan asosiasi 
pelaku 
agribisnis

Pelaksana 
a.l : Deptan, 
DKP, Depdagri, 
Universitas, LPND 
terkait

Pengguna a.l : 
asosiasi agribisnis, 
kelompok tani, 
nelayan, peternak, 
Pemda

AgendA Riset
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(2) Pendidikan dan 
pelatihan pelaku 
produksi pangan 
dan pelaku industri 
pangan untuk 
meningkatkan 
pemahaman dan 
apresiasi terhadap 
teknologi budidaya 
dan pascapanen 
komoditas pangan

Pemahaman dan 
ketrampilan petani, 
peternak, nelayan, 
dan pelaku industri 
pangan dalam aplikasi 
teknologi budidaya dan 
pascapanen

Peningkatan aplikasi 
teknologi dalam 
kegiatan produksi dan 
pengolahan pangan 

Peningkatan 
kinerja pelaku 
produksi dan 
pelaku industri 
pangan

Pelaksana 
a.l:  Deptan, 
DKP, Depdagri, 
Universitas, LPND 
terkait

Pengguna 
a.l :    petani, 
peternak, nelayan, 
pelaku industri 
pangan,Pemda

(3) Penyediaan jasa 
konsultansi dan 
asistensi teknis 
untuk mendukung 
kegiatan industri 
pangan dan 
pemerintah daerah

Berkembangnya 
kelembagaan jasa 
konsultansi dan 
asistensi teknis bidang 
pangan

Peningkatan lembaga 
konsultansi dan 
bantuan teknis untuk 
kegiatan produksi dan 
pengolahan pangan

Kelembagaan 
jasa 
konsultansi 
dan asistensi 
teknis menjadi 
mitra utama 
industri dan 
pemerintah 
daerah dalam 
pembangunan 
ketahanan 
pangan

Pelaksana 
a.l : Deptan, 
DKP, Depdagri, 
Universitas, 
lembaga 
konsultansi, LPND 
terkait

Pengguna 
a.l:     petani, 
peternak, nelayan, 
pelaku industri 
pangan,Pemda
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III  PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK

(1) Peningkatan 
kemampuan 
akademik/ 
intelektual peneliti 
melalui pendidikan 
formal dan/atau 
pelatihan teknis

Lebih dari 50% peneliti 
pada kelembagaan 
penelitian tingkat pusat 
dan perguruan tinggi 
memiliki latar belakang 
pendidikan S2 atau S3

Peningkatan 
produktivitas peneliti 
dan relevansi 
kegiatan riset dengan 
permasalahan 
nyata dalam upaya 
peningkatan produksi, 
mutu dan keamanan 
pangan

Lebih dari 75% 
peneliti pada 
kelembagaan 
penelitian 
tingkat pusat 
dan perguruan 
tinggi memiliki 
latar belakang 
pendidikan S2 
atau S3

Pelaksana a.l: 
Universitas, 
Deptan, DKP, 
LPND terkait

Pengguna a.l :   
Litbang Deptan, 
Litbang DKP, 
LPND riset, 
universitas

			A			PENGUATAN	INTERNAL	KELEMBAGAAN	RISET

(2) Optimalisasi 
dan mobilisasi 
sumberdaya peneliti 
melalui program 
kerjasama antar 
lembaga iptek 
bidang pangan

Terbentuk dan 
berjalannya program 
pertukaran atau 
penugasan staf 
(sabbatical leave) 
antar- kelembagaan 
penelitian 

Terbentuknya media/ 
forum komunikasi  
yang intensif antar-
peneliti

Tumbuhnya 
budaya 
kemitraan 
antar-peneliti

Pelaksana a.l: 
Universitas, 
Deptan, DKP, 
LPND terkait

Pengguna a.l :   
Litbang Deptan, 
Litbang DKP, 
LPND riset, 
universitas

(3) Penguatan sarana 
dan prasarana riset 

Terpenuhinya 
kebutuhan sarana dan 
prasarana riset untuk 
mendukung upaya 
peningkatan produksi, 
kualitas dan keamanan 
pangan

Kelengkapan 
peralatan dan 
ketersediaan bahan 
untuk riset pangan

Seluruh aspek 
penelitian/riset 
pangan dapat 
diselenggarakan 
di dalam negeri

Pelaksana a.l 
: Universitas, 
Deptan, DKP, 
LPND terkait, 
industri alat dan 
bahan riset pangan
Pengguna a.l :   
Litbang Deptan, 
Litbang DKP, 
LPND riset, 
universitas

AgendA Riset
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(4) Pengembangan 
unit pendukung 
seperti unit produksi 
komersial dan 
pelayanan jasa 
berbasis iptek 
dalam kelembagaan 
riset

Terbentuknya unit 
produksi komersial dan 
jasa pelayanan dalam 
kelembagaan riset

Penggunaan data dan 
peta agroekosistem 
dalam penentuan 
jadwal tanam dan 
jenis komoditas yang 
dibudidayakan petani

Data dan peta 
agroekosistem 
dan 
rekomendasi 
jadwal tanam 
dan jenis 
komoditas 
untuk seluruh 
wilayah 
Indonesia

Pelaksana a.l.: 
BMG, Bakosurtanal, 
Deptan, Universitas

Pengguna a.l.: 
petani, investor, 
Pemda

(4) Pengembangan 
instrumen untuk 
aplikasi teknologi 
penginderaan jauh

Prototipe instrumen 
yang telah teruji 
kehandalannya

Tingkat kemandirian 
lembaga riset dalam 
melaksanakan 
kegiatannya, 
termasuk pengelolaan 
pembiayaannya

Lembaga 
riset tidak 
lagi sebagai 
cost center, 
tetapi mulai 
berfungsi 
sebagai 
self-financing 
institution

Pelaksana a.l: 
Universitas, Deptan, 
DKP, LPND terkait

Pengguna a.l:    
Litbang Deptan, 
Litbang DKP, LPND 
riset

(5) Penguatan 
kelembagaan 
riset daerah 
dan lembaga 
pendukungnya 

Terbentuk dan 
berfungsinya unit kerja 
riset dalam organisasi 
Pemda dan Dewan 
Riset Daerah di semua 
propinsi di Indonesia

Kemandirian daerah 
dalam mencari solusi 
teknologi untuk 
permasalahan pangan 
lokal

Solusi 
teknologi 
untuk setiap 
masalah 
pangan 
yang bersifat 
spesifik 
daerah dapat 
diselesaikan 
di masing-
masing daerah

Pelaksana a.l: 
Depdagri, Pemda, 
Universitas

Pengguna a.l :

Pemda

(6) Penyempurnan 
sistem 
manajemen/ 
pengelolaan riset, 
termasuk sistem 
insentif, akreditasi 
pranata litbang, 
data base, dan 
pembiayaan iptek

Tersusunnya prosedur 
operasional baku 
(SOP) untuk sistem 
insentif, akreditasi, 
data base, dan alokasi 
pembiayaan

Peningkatan kinerja 
lembaga riset dan 
peningkatan kualitas 
riset yang dihasilkan

Manajemen 
riset yang 
profesional 
terselenggara 
pada semua 
kelembagaan 
riset

Manajemen riset 
yang profesional 
terselenggara 
pada semua 
kelembagaan riset
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(1) Pengembangan 
jejaring antar-
kelembagaan 
riset pangan dan 
kelembagaan terkait 
/pendukungnya

Peningkatan intensitas 
kerjasama antar 
– kelembagaan riset 
dan perguruan tinggi

Peningkatan resource 
sharing antar-
kelembagaan riset 
dalam riset pangan

Efisiensi dan 
optimalisasi 
sumber 
daya dalam 
pelaksanaan 
riset pangan

Pelaksana a.l : 
Universitas, Deptan, 
DKP, LPND terkait

Pengguna a.l:    
Litbang Deptan, 
Litbang DKP, LPND 
riset, universitas

			B				KERjASAMA	ANTAR-LEMBAGA	DALAM	NEGERI

(2) Peningkatan 
partisipasi 
pemerintah daerah 
dan kemitraan 
antara pusat dan 
daerah dalam riset 
pangan

Peningkatan kerjasama 
kelembagan riset pusat 
dan daerah

Peningkatan peran 
Pemda dan universitas 
setempat dalam 
pelaksanaan riset 
pangan

Kesetaraan 
kontribusi 
pemerintah 
daerah dan 
pusat dalam 
pelaksanaan 
riset bidang 
pangan

Pelaksana a.l: 
Universitas, Deptan, 
DKP, LPND terkait

Pengguna a.l 
: universitas 
setempat, Pemda

(3) Pengembangan 
model kerjasama 
ABG (Academician-
Business-
Government) yang 
sinergis untuk 
pembangunan 
ketahanan pangan

Terbentuknya model 
kerjasama yang 
sinergis antara 
perguruan tinggi-
pemerintah-bisnis

Meningkatnya 
kontribusi dunia usaha 
dalam pembiayaan 
kegiatan penelitian 
dan pengembangan 
iptek pangan

Kemitraan 
mutualistik 
antara 
universitas, 
bisnis, dan 
pemerintah 
dalam 
pelaksanaan 
riset pangan

Pelaksana a.l  : 
Universitas, Deptan, 
DKP, LPND terkait, 
pelaku bisnis 
pangan

Pengguna a.l:   
Litbang Deptan, 
Litbang DKP, LPND 
riset, universitas, 
pelaku bisnis 
pangan

			C				KERjASAMA	DENGAN	KELEMBAGAAN	INTERNASIONAL

(1) Kerjasama yang 
setara (partnership) 
dengan 
kelembagaan 
internasional dalam 
pelaksanaan 
kegiatan riset 
pangan

Peningkatan intensitas 
kegiatan kerjasama 
dengan kelembagaan 
iptek internasional 
dalam penelitian dan 
pengembangan pangan

Peningkatan jumlah 
publikasi di jurnal 
internasional yang 
melibatkan peneliti 
Indonesia sebagai 
penulisnya

Peningkatan 
kontribusi 
ilmiah peneliti 
Indonesia dalam 
pengembangan 
iptek pangan 
dunia

Pelaksana a.l : 
Universitas, Deptan, 
DKP, LPND terkait, 
Lembaga Riset 
Asing/Internasional

Pengguna a.l:   
Litbang Deptan, 
Litbang DKP, LPND 
riset, universitas

AgendA Riset
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(2) Penelusuran 
sumber pembiayaan 
(sponsorship) 
dari kelembagaan 
internasional 
untuk mendukung 
kegiatan riset 
pangan

Peningkatan kontribusi 
finansial kelembagaan 
intenasional untuk 
mendukung kegiatan 
penelitian dan 
pengembangan pangan

Peningkatan 
penelitian di Indonesia 
yang dibiayai oleh 
kelembagaan 
internasional

Peningkatan 
biaya riset 
bersumber 
dari 
kelembagaan 
internasional

Pelaksana a.l: 
Universitas, 
Deptan, DKP, LPND 
terkait, Lembaga 
pembiayaan riset 

Pengguna a.l:   
Litbang Deptan, 
Litbang DKP, LPND 
riset, universitas

(3) Pertukaran peneliti 
antara lembaga riset 
Indonesia dengan 
kelembagaan riset 
internasional

Terjalin kerjasama 
pertukaran peneliti 
pangan Indonesia 
dengan peneliti pada 
kelembagaan riset 
tanaman pangan 
bertaraf internasional 

Peningkatan jumlah 
peneliti asing yang 
melaksanakan 
kegiatan riset di 
Indonesia;

Peningkatan jumlah 
peneliti Indonesia yang 
menimba pengalaman 
riset internasional

Munculnya 
peneliti 
pangan 
Indonesia 
yang bertaraf 
Internasional

Pelaksana a.l: 
Universitas, Deptan, 
DKP, LPND terkait, 
Institusi riset 
internasional

Pengguna a.l:   
Litbang Deptan, 
Litbang DKP, LPND 
riset, universitas
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IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI

(1) Dukungan pranata 
regulasi dan 
kebijakan bagi 
industri pangan 
mikro dan kecil 
berbasis teknologi

Kebijakan dan landasan 
hukum tentang insentif 
pajak dan asuransi 
yang kondusif bagi 
industri pangan mikro 
dan kecil berbasis 
teknologi

Peningkatan jumlah 
dan kapasitas 
industri pangan mikro 
dan kecil berbasis 
teknologi

Peningkatan 
kontribusi 
industri 
pangan 
mikro dan 
kecil dalam 
pemenuhan 
kebutuhan 
pangan

Pelaksana a.l:  
Deptan, DKP, 
LPND terkait, 
universitas, 
Depkumdang
Pengguna a.l :   
industri pangan, 
petani, peternak, 
nelayan,trader 
(pedagang)

			A				INDUSTRI	PANGAN	SKALA	KECIL	DAN	MIKRO

(2) Introduksi dan 
aplikasi bioteknologi 
sederhana 
pada produksi 
pangan skala 
kecil (teknologi 
fermentasi, 
penyediaan 
inokulum, dll) 

Peningkatan volume, 
mutu, dan keamanan 
produk pangan olahan 
hasil industri kecil dan 
mikro

Aktualisasi dan/atau 
peningkatan kontribusi 
iptek dalam sistem 
produksi pangan 
olahan skala kecil dan 
mikro

Peningkatan 
kesejahteraan 
pelaku industri 
pangan olahan 
skala kecil dan 
mikro

Pelaksana a.l: 
Deptan, DKP, 
LPND terkait, 
universitas
Pengguna a.l :   
industri pangan, 
petani, peternak, 
nelayan,trader 
(pedagang)

(3) Aplikasi teknologi 
pengolahan dalam 
kegiatan produksi 
pangan fungsional

Peningkatan volume, 
mutu, dan keamanan 
produk pangan 
fungsional hasil industri 
kecil dan mikro

Aktualisasi dan/atau 
peningkatan kontribusi 
iptek dalam sistem 
produksi pangan 
fungsional skala kecil 
dan mikro

Peningkatan 
kesejahteraan 
pelaku industri 
pangan 
fungsional 
skala kecil dan 
mikro

Pelaksana a.l 
: Deptan, DKP, 
LPND terkait, 
universitas
Pengguna a.l:    
industri pangan, 
petani, peternak, 
nelayan,trader 
(pedagang)

(4) Penyempurnaan 
dan/atau penyeder-
hanaan alat/mesin 
pengolahan produk 
pangan sehingga 
applicable dan 
affordable untuk 
industri kecil dan 
mikro

Tersedianya alat/mesin 
pengolahan pangan 
yang tepat-guna 
(applicable) dengan 
harga terjangkau 
(affordable) bagi 
industri pangan skala 
kecil dan mikro

Penggunaan alat/
mesin pengolahan 
produksi dalam negeri 
pada industri pangan 
skala kecil dan mikro

Pemenuhan 
kebutuhan 
domestik 
untuk 
mesin/alat 
pengolahan 
pangan dari 
hasil produksi 
dalam negeri

Pelaksana a.l 
: Deptan, DKP, 
LPND terkait, 
universitas
Pengguna a.l :   
Industri pangan, 
petani, peternak, 
nelayan,trader 
(pedagang)
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(5) Pengembangan 
kelembagaan 
keuangan modal 
ventura dan startup 
capital bagi industri 
pangan mikro 
dan kecil berbasis 
teknologi

Tersedianya sumber 
pembiayaan bagi 
industri pangan mikro 
dan kecil berbasis 
teknologi

Teratasinya masalah 
permodalan bagi 
industri pangan mikro 
dan kecil berbasis 
teknologi

Pemenuhan 
kebutuhan 
modal usaha 
untuk industri 
pangan skala 
mikro dan 
kecil 

Pelaksana a.l:  
Deptan, DKP, LPND 
terkait, universitas

Pengguna a.l:    
Industri pangan, 
petani, peternak, 
nelayan,trader 
(pedagang)

(6) Dukungan regulasi 
yang berpihak 
pada industri 
pangan skala kecil 
dan mikro agar 
dapat memberikan 
kontribusi lebih 
besar dalam 
perdagangan global

Diberlakukannya 
kebijakan/ peraturan 
yang berpihak pada 
industri pangan skala 
kecil dan mikro

Terlindunginya 
kegiatan industri 
pangan skala kecil dan 
mikro

Peningkatan 
jumlah dan 
kontribusi 
industri 
kecil dan 
mikro dalam 
penyediaan 
pangan dan 
peningkatan 
serapan tenaga 
kerja

Pelaksana a.l:  
Deptan, DKP, LPND 
terkait, universitas

Pengguna a.l:I

industri pangan, 
petani, peternak, 
nelayan,trader 
(pedagang)

			B			INDUSTRI	PANGAN	SKALA	MENENGAH	DAN	BESAR

(1) Introduksi teknologi 
pengolahan 
pangan yang dapat 
meningkatkan dan 
menjaga mutu 
produksi

Peningkatan volume, 
mutu, dan keamanan 
pangan olahan hasil 
industri menengah dan 
besar

Aktualisasi dan/atau 
peningkatan kontribusi 
iptek dalam sistem 
produksi pangan skala 
menengah dan besar

Produk pangan 
olahan yang 
memenuhi 
seluruh kriteria 
baku-mutu 
internasional

Pelaksana a.l:  
Deptan, DKP, LPND 
terkait, universitas
Pengguna 
a.l:     BPEN, 
industri pangan, 
petani, peternak, 
nelayan,trader 
(pedagang)

(2) Rancang bangun 
alat, mesin, atau 
pabrik pengolahan 
pangan berbasis 
bahan baku lokal

Tersedianya alat/
mesin pengolahan 
pangan yang handal 
(dependable) bagi 
industri pangan skala 
menengah dan besar

Penggunaan alat/
mesin pengolahan 
produksi dalam negeri 
pada industri pangan 
skala menengah dan 
besar

Peningkatan 
volume dan nilai 
ekspor komoditas 
pangan olahan 
yang diproduksi 
oleh industri 
pangan berbasis 
sumberdaya lokal

Pelaksana a.l : 
Deptan, DKP, LPND 
terkait, universitas

Pengguna 
a.l :    BPEN, 
industri pangan, 
petani, peternak, 
nelayan,trader 
(pedagang)
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(3) Percepatan 
transformasi industri 
pangan berbasis 
sumberdaya lokal 
dan padat teknologi

Model industri pangan 
menengah dan besar 
yang padat teknologi 
berbasis sumber-daya 
lokal

Peningkatan jumlah 
dan kapasitas industri 
pangan menengah 
dan besar yang padat 
teknologi dan berbasis 
sumberdaya lokal

Peningkatan 
volume dan 
nilai ekspor 
komoditas 
pangan 
olahan yang 
diproduksi 
oleh industri 
pangan 
berbasis 
sumberdaya 
lokal

Pelaksana a.l : 
Deptan, DKP, LPND 
terkait, universitas

Pengguna 
a.l :    BPEN, 
industri pangan, 
petani, peternak, 
nelayan,trader 
(pedagang)

			C			PENGUjIAN	DAN	STANDARDISASI	PRODUK	PANGAN

(1) Pengembangan 
prasarana 
penerapan standar 
kemananan 
dan penilaian 
kesesuaian mutu 
produk pangan

Pembakuan pedoman/
prosedur dalam 
penilaian mutu dan 
keamanan pangan

Konsistensi dalam 
penggunaan standar 
mutu dan keamanan 
pangan

Seluruh 
produk pangan 
olahan telah 
memenuhi 
standard 
mutu (quality 
assurance) 
dan keamanan 
pangan

Pelaksana a.l:   
BPOM, BSN, 
Deptan, DKP, LPND 
terkait, universitas

Pengguna 
a.l :    BPEN, 
industri pangan, 
petani, peternak, 
nelayan,trader 
(pedagang)

(2) Pembinaan dan 
pelaksanaan 
audit/ assessment 
teknologi untuk 
industri pangan

Penguasaan teknologi 
deteksi dan pengujian 
mutu dan keamanan 
pangan dari cemaran 
kimia dan patogen

Penurunan kasus 
gangguan kesehatan 
akibat konsumsi 
pangan olahan yang 
tercemar unsur/bahan 
kimia dan/atau 
mikroba patogenik

Keberhasilan 
produk pangan 
dalam negeri 
merebut pasar 
global

Pelaksana a.l : 
Deptan, DKP, LPND 
terkait, universitas

Pengguna 
a.l :    BPEN, 
industri pangan, 
petani, peternak, 
nelayan,trader 
(pedagang)
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(3) Peningkatan peran 
metrologi dan 
pengujian untuk 
penerapan Standar 
Nasional Indonesia 
(SNI) 

Penetapan standar 
mutu dan keamanan 
pangan olahan yang 
dapat diterima dalam 
perdagangan domestik 
dan internasional

Penerapan standar 
mutu dan keamanan 
pangan dalam 
produksi dan tata 
niaga pangan olahan 
di Indonesia

Bebas kasus 
gangguan 
kesehatan 
akibat 
konsumsi 
pangan 
olahan yang 
terkontaminasi 
patogen 
dan/atau 
bahan kimia 
berbahaya

Pelaksana a.l:       
BSN, BPOM, 
Deptan, DKP, LPND 
terkait, universitas

Pengguna 
a.l:      BPEN, 
industri pangan, 
petani, peternak, 
nelayan,trader 
(pedagang)

(4) Pengembangan 
teknologi sensorik 
untuk mendeteksi 
kerusakan mekanis 
(mechanical 
damage) pada 
produk pangan 
segar, terutama 
buah tropis

Penguasaan teknologi 
deteksi kerusakan 
mekanis pada buah 
tropis

Diterimanya produk 
pangan hasil produksi 
dalam negeri di pasar 
global

Keberhasilan 
produk 
pangan segar 
(buah tropis) 
dalam negeri 
merebut pasar 
global

Pelaksana a.l:  
Deptan, DKP, LPND 
terkait, universitas

Pengguna 
a.l:     BPEN, 
industri pangan, 
petani, peternak, 
nelayan,trader 
(pedagang)

(5) Perlindungan Hak 
atas Kekayaan 
Intelektual (HaKI) 
hasil penelitian 
dalam negeri

Peningkatan inovasi 
dalam negeri dalam 
industri pangan

Peningkatan 
kemampuan kompetisi 
industri pangan dalam 
negeri

Peningkatan 
HaKI bidang 
pangan yang 
dimiliki peneliti 
Indonesia

Pelaksana a.l : 
Deptan, DKP, LPND 
terkait, universitas

Pengguna a.l : 
Depkumdang, 
industri pangan, 
petani, peternak, 
nelayan,trader 
(pedagang)
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3.2.  AGENDA RISET ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

3.2.1  Latar Belakang Permasalahan

Permasalahan energi nasional jangka panjang menyangkut hal yang 

berkaitan dengan security of supply dan keberlanjutan penyediaan energi 

sehingga dapat mendukung pembangunan dan kebutuhan seluruh 

masyarakat Indonesia dalam jangka panjang. Penyediaan energi jangka 

panjang mempertimbangkan berbagai aspek lain, seperti lingkungan , 

ekonomi, dan aspek sosial kemanusiaan, karena teknologi baru perlu 

edukasi dan informasi yang cukup agar dapat diterima sebagai bagian 

budaya masyarakat yang belum pernah berinteraksi dengan berbagai 

teknologi baru EBT maupun akibat pemanfaatannya pada dampak sosial 

kemanusiaan. Hal ini akan menentukan keberlanjutan pembangunan 

itu sendiri. Untuk Jangka panjang teknologi baru yang berkaitan dengan 

EBT tidak dapat dihindari, demikian pula pengetahuan yang cukup 

mendalam dalam ilmu bahan serta berbagai pemodelan matematik 

untuk mendukung kegiatan rekayasa.

Permasalahan energi nasional jangka pendek yang harus segera 

diselesaikan saat ini adalah menyiapkan sumber energi selain BBM untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri nasional. Pemecahan 

masalah energi nasional jangka pendek haruslah diletakkan dalam suatu 

kerangka untuk menjawab masalah jangka panjang, sehingga menjadi 

suatu penyelesaian yang integral dan kelanjutannya.

Perpres nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional 

(KEN) menunjukkan adanya upaya agar pemakaian energi baru dan 

terbarukan meningkat. Energi baru adalah bentuk energi yang dihasilkan 

oleh teknologi baru baik yang berasal dari energi terbarukan maupun 

energi tak terbarukan antara lain hidrogen, coal bed methane, batubara 

yang dicairkan (liquefied coal), gasifikasi batubara (gasified coal) dan nuklir; 

sedangkan energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari 
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sumberdaya energi yang secara alamiah tidak akan habis dan dapat 

berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, bahan 

bakar nabati (biofuel), arus sungai, energi surya, energi angin, biomasa, 

dan energi laut. Khusus untuk penyediaan bahan bakar nabati (biofuel) 

diinstruksikan pula melalui Inpres No 1 tahun 2006, tentang Penyediaan 

dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain. 

Melalui Inpres ini, Presiden R.I. menginstruksikan agar diambil langkah-

langkah untuk melaksanakan percepatan penyediaan dan pemanfaatan 

biofuel, sedangkan untuk kegiatan pencairan batubara diinstruksikan 

melalui Inpres nomor 2 tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan 

Batubara yang Dicairkan sebagai Bahan Bakar Lain.

Blue-print Pengelolaan Energi Nasional (PEN) 2005-2025 yang telah 

disiapkan oleh Departemen ESDM (Mei 2005) merupakan suatu bentuk 

penjabaran KEN yang lebih operasional dan dapat dijadikan acuan bagi 

seluruh pemangku kepentingan di bidang energi. Dalam dokumen PEN 

2005-2025 disebutkan berbagai kegiatan litbang di bidang energi yang 

harus dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan energi, baik 

dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang. 

Perpres nomor 7 tahun 2005 tentang RPJM mengatur Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah 2004-2009. Kegiatan litbang iptek yang 

menyangkut penyediaan dan pemanfaatan EBT terdapat pada dua pasal 

dari RPJM tersebut, yaitu: (a) Bagian IV, Bab 22 menguraikan tentang 

Peningkatan Kemampuan Ilmu Pengetahuan, dengan menyebutkan 

4 Program Kegiatan; dan (b) Bagian IV, Bab 33 tentang Infrastruktur, 

khususnya butir 3.1, membahas tentang Energi, dimana pada bagian ini 

peranan litbang sangat penting dalam rangka pencapaian sasaran dari 

RPJM tersebut.

Dokumen Kebijaksanaan Strategis Nasional (Jakstranas) di bidang 

iptek yang secara resmi telah diserahkan oleh Menteri Negara Riset dan 

Teknologi kepada Presiden R.I. pada tanggal 10 Agustus 2005 berisi: 
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kerangka kebijakan, arah, dan prioritas 6 jenis kegiatan litbang yang 

akan dilakukan pada tahun 2005-2009. Salah satu dari jenis kegiatan 

litbang tersebut adalah energi, yang dalam hal ini akan ditekankan pada 

penyediaan dan pemanfaatan sumber EBT.

Dengan alur pemikiran seperti tersebut di atas, disusunlah suatu 

Agenda Riset Nasional (ARN) 2005-2009 untuk penyediaan dan pe-

manfaatan sumber EBT.  ARN ini diharapkan akan dijadikan acuan oleh 

seluruh pelaku litbang di Indonesia dalam rangka harmonisasi rencana 

strategis (Renstra) lembaga atau institusinya.

3.2.2  Arah Kebijakan dan Prioritas Utama

Arah dan prioritas pengembangan EBT adalah peran sertanya dalam 

bauran energi bagi ketersediaan, ketahanan, dan keamanan pasokan 

melalui optimasi sumberdaya serta pelestarian lingkungan.

 Berbagai jenis sumber EBT yang diperhatikan dalam ARN adalah seba-

gai berikut: (a) angin; (b) batubara kualitas rendah; (c) panas bumi; (d) biofuels, 

termasuk biodiesel, bioethanol, dan bio-oil; (e) biomassa dan biogas; (f) surya; (g) 

hidrogen dan fuel-cell; (h) nuklir; (i) energi laut, termasuk gelombang dan arus 

laut; dan (j) mini-hidro dan mikro-hidro; (k) coal bed methane

Uraian terhadap ARN untuk masing-masing jenis sumber EBT 

disusun menurut program sesuai dengan rincian di RPJM 2004-2009 yang 

meliputi: (a) Program penelitian dan pengembangan iptek; (b) Program 

difusi dan pemanfaatan iptek; (c) Program penguatan kelembagaan iptek; 

dan (d) Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi.

Mengingat bahwa kondisi kelembagaan iptek yang mendukung 

kegiatan litbang berbagai jenis sumber EBT di Indonesia relatif sama, 

maka program penguatan kelembagaan iptek akan ditulis secara umum 

dan berlaku untuk seluruh jenis sumber EBT. Demikian juga yang terkait 

dengan program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi.
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Penyediaan energi yang ditargetkan dalam Blue-print Pengelolaan 

Energi Nasional (PEN) 2005-2025, perlu dicapai dan didukung oleh 

kegiatan riset untuk mengurangi ketergantungan pada teknologi dari 

luar, sehingga national participation akan meningkat dan Indonesia akan 

mempunyai bargaining position untuk meningkatkan interdependensi.

Pengembangan iptek untuk pemanfaatan berbagai sumber EBT pada 

akhirnya akan terkait dengan masalah yang hampir sama, yaitu masalah 

material pendukung. Oleh karena itu diusulkan agar ada suatu program 

bersama (common program) untuk menyelesaikan masalah material.

Disadari pada saat ini, bahwa salah satu hambatan yang ada dalam 

implementasi dari pemakaian sumber EBT adalah masalah yang berkaitan 

dengan aspek sosial-kemanusiaan dengan segala implikasinya. Beberapa 

contoh kasus, diantaranya: opini masyarakat di media massa tentang 

dampak penggunaan briket batubara bagi kesehatan, tertundanya PLT 

Panas Bumi di Bedugul, penolakan terhadap rencana penggunaan 

Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).  Oleh sebab itu, ARN untuk 

pemanfaatan EBT juga akan menyangkut aspek sosial-kemanusiaan. 

Dalam hal ini sosialisasi yang mudah dipahami oleh masyarakat serta 

diterimanya segala dampak sosial kemanusiaan pemanfaatan EBT perlu 

secara berlanjut dilaksanakan melalui dialog dengan seluruh pemangku 

kepentingan agar komitmen jangka panjang dapat menjadi sikap publik. 

Oleh sebab itu pengembangan komunitas publik harus diupayakan 

seoptimal mungkin.

3.3.3  Target Capaian Tahun 2009 dan Sasaran Tahun 2025

Target capaian tersebut dibawah ini akan dapat bermanfaat apabila 

mendapatkan dukungan publik. Oleh sebab itu penyebaran informasi dan 

pendidikan bagi pemangku kepentingan harus dilakukan dengan cukup 

memadai. Disamping itu perlu pula dikuasai sains dasar yang menjadi 
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prasyarat agar EBT dapat terlaksana sesuai dengan target capaian yang 

telah digariskan seperti tersebut dibawah ini. 

Untuk program penelitian dan pengembangan energi angin, target 

capaian tahun 2009 adalah tersedianya dokumen hasil studi dan kajian 

kelayakan pemanfaatan Sistem Konversi Energi Angin (SKEA) melalui  

jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Adapun sasaran tahun 2025 

adalah terwujudnya prototipe SKEA 30 s/d 50 kW yang diujicobakan di 

lapangan untuk masyarakat pengguna .

Penelitian dan pengembangan batubara yang dimulai pada tahun 

2009 adalah peningkatan pemanfaatan batubara kualitas rendah 

melalui teknologi blending dan up-grading, teknologi pembakaran 

dan gasifikasi, teknologi rancang bangun komponen pembangkit listrik 

berbahan bakar batubara, teknologi hidrogenisasi dan karbonisasi, dan 

teknologi pencairan batubara sebagai bahan bakar alternatif untuk sektor 

transportasi. Adapun sasaran tahun 2025 adalah tersedianya suatu 

teknologi rancang bangun komponen dan sistem Pembangkit Listrik 

Tenaga Uap (PLTU) batubara skala kecil produksi nasional, terbangunnya 

3 pabrik pencairan batubara komersial masing-masing 6000 ton/hari. 

Capaian tahun 2009 untuk program penelitian dan pembangunan 

sumber energi panas bumi adalah: tersedianya kemampuan eksplorasi 

dan eksploitasi panas bumi dari dalam negeri; tersedianya Pembangkit 

Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) dengan rangkaian teknologinya yang 

dapat dikerjakan di Indonesia termasuk engineering and construction. Juga 

tersedianya perangkat Kebijakan Harga Energi Nasional termasuk energi 

panas bumi. Sedangkan sasaran untuk tahun 2025 adalah: peningkatan 

hasil eksplorasi panas bumi untuk memasok 5 % kebutuhan bauran 

energi nasional; stabilnya harga energi dalam negeri untuk mendukung 

diversifikasi sumberdaya energi 

Capaian pengembangan dan penelitian biofuel tahun 2009 adalah 

pengeksplorasian tanaman yang berpotensi sebagai bahan baku biofuel  
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selain tanaman yang telah dikebunkan secara massal seperti kelapa 

sawit; pengembangan bibit tanaman jarak pagar (Jatropha curcas) yang 

mempunyai produktivitas dan kandungan minyak tinggi serta tahan 

terhadap kekeringan dan/atau hama patogen tanaman; tersedianya 

informasi pasar biofuel internasional dan nasional; pengembangan tek-

nologi proses pembuatan biofuel berbahan baku minyak sawit dan jarak 

pagar yang optimal; serta diperolehnya informasi teknik fermentasi 

secara optimal untuk setiap bahan baku.  Sasaran tahun 2025 adalah 

dikuasainya teknologi proses, engineering design dan pembangunan pabrik 

high/superior-performance biofuel (biodiesel dengan angka setan tinggi dan 

titik tuang rendah yang optimal; produksi bioetanol dengan bakan baku 

lignoselulosa dari hasil samping tanaman; penguasaan teknologi pirolisa 

cepat untuk produksi bio-oil; produksi bahan bakar bioetanol secara tepat 

guna pada skala kecil dan menengah; dan penguasaan teknologi reaktor 

pirolisa cepat yang optimum).

Potensi biomassa di seluruh Indonesia bila dikonversi mejadi energi 

listrik akan mencapai 1,160 MWe (ZREU GmbH,2000) yang terdiri dari 

bagas tebu, limbah kelapa sawit , limbah pengergajian kayu, dan sekam 

padi. Pulau Sumatera mempunyai potensi biomassa paling tinggi yaitu 

590 MWe , berasal dari bagas tebu (40 %), limbah kelapa sawit (29 %), 

sisanya dari limbah penggergajian kayu dan sekam padi. Potensi biomassa 

di pulau Jawa  sebesar 280 MWe yang didominasi oleh bagas tebu dan 

sekam padi. Kalimantan  berpotensi sebesar 230 MWe dan Sulawesi 

60 MWe. Walaupun begitu pemanfaatan energi dari biomasa ini masih 

sangat rendah. Sampah kota yang juga merupakan sumber biomassa, 

mempunyai potensi cukup besar  untuk dijadikan sumber energi, seperti 

misalnya dicampur dengan batubara untuk sumber energi pembangkit 

listrik.  Capaian untuk tahun 2009 pada kegiatan ini adalah didapatkannya 

kajian kelayakan campuran sampah dan batubara sebagai bahan bakar 

pembangkit listrik.  Pemanfaatan sampah kota untuk bahan pembuatan 
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alkohol, pada tahun 2009 ditargetkan dapat dihasilkan alkohol lebih 

besar dari 10 liter/jam dalam skala laboratorium. Target pengembangan 

biogas dari kotoran sapi dengan memakai digester dengan volume 5000 

liter untuk skala rumah tangga sudah dapat terlaksana.

Penelitian dan pengembangan energi surya diarahkan pada pem-

buatan sel dan modul surya dan sistem serta komponen Pembangkit 

Listrik Tenaga Surya (PLTS). Sebagai capaian pada tahun 2009 adalah 

dikuasainya teknologi pembuatan sel surya berbasis silikon polikristal, 

silikon monokristal, dan silikon amorf. Teknologi proses metal organic 

gases (sillane/disillane) serta cetak biru proses pembuatan metal organic 

gases diharapkan juga telah dapat dikuasai. Sasaran tahun 2025 adalah 

berdirinya pabrik ingot dan wafer  silikon dengan kapasitas 5-10 MWp/tahun 

untuk memasok pabrik sel surya di Indonesia.  Pabrik sel surya silikon 

amorf dengan kapasitas 12 MW telah berdiri dengan target US $1.0/Wp. 

Dalam pengembangan sistem dan komponen Sistem Pembangkit Tenaga 

Surya, diharapkan sudah sesuai dan mengacu pada Standar Nasional 

Indonesia (SNI).

Menuju era zero emission, penelitian dan pengembangan energi hidrogen 

sebagai sumber energi terbarukan perlu dimulai dengan pemetaan dan 

analisis potensi berbagai jenis energi baru dan terbarukan, maupun 

teknologi konversi  dari EBT ke energi hidrogen. Teknik-teknik konversi 

energi yang ada pada saat ini menunjukkan bahwa semua jenis EBT bisa 

di konversikan menjadi energi hidrogen. Pengembangan teknik produksi, 

penyimpanan, dan distribusi, serta  sistem keamanan energi hidrogen 

sangat penting untuk dilakukan pula. Penelitian dan pengembangan 

teknologi Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) yang merupakan 

alat pembangkit listrik dengan energi hidrogen, mempunyai efisiensi 

konversi energi cukup tinggi, dan noiseless, juga perlu dilakukan.  Dengan 

demikian sebagai capaian tahun 2009 diharapkan disain sistem stack 

PEMFC kapasitas 2,5 kW beserta unit kontrolnya telah dapat dihasilkan, 
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dan pada tahun 2025 diharapkan sudah terpasang pembangkit listrik fuel 

cell yang berbasis hidrogen  sebesar 250 MW.  Pembangkit listrik hibrid 

fuel-cell dengan modul surya merupakan model pembangkit listrik yang 

diperkirakan cukup sesuai untuk daerah terpencil/pulau kecil. Komponen 

penting  baterai dalam sistem tenaga surya, dapat disubsitusi dengan 

mengkonversikan listrik yang dihasilkan langsung ke hidrogen dan diubah 

kembali apabila diperlukan menjadi listrik dengan fuel cell. Dengan sistem 

ini, kendala dari pemakaian baterai, yaitu life time yang relatif pendek, 

berat dan volumenya  yang besar  dapat diminimalkan.     

Persiapan industri energi nuklir serta strategi edukasi dan sosiali-

sasinya kepada masyarakat diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi 

penting bagi perumusan prinsip dasar (basic principle) bagi persiapan 

industri energi nuklir (industri teknologi reaktor dan daur bahan 

bakar nuklir serta produk dan jasa terkait lainnya) ditinjau dari aspek: 

ekonomi, keselamatan, non-proliferasi, lingkungan, pegelolaan limbah 

dan infrastruktur.  Sehingga PLTN secara bersinergi dan bersimbiosis 

dapat berkontribusi bersama energi fosil dan non-fosil dalam meme-

nuhi kebutuhan energi nasional untuk mendukung pembangunan ber-

kelanjutan. Capaian tahun 2009 adalah: selesainya kajian teknologi 

pengolahan limbah nuklir dan proses penyimpanan bahan bakar nuklir 

bekas; siapnya kajian teknologi dan keselamatan PLTN; transfer tekno-

logi dan partisipasi industri nasional.

Untuk kegiatan pembangunan dan pengoperasian PLTN, pada tahun 

2009 diharapkan akan dicapai dengan diselesaikannya studi/kajian pe-

nyiapan tapak dan draft dokumen pendukung URD, PSAR, BIS, AMDAL 

serta pendanaan dan pembentukan ’owner’ PLTN.

Selain litbang teknologi reaktor daya, teknologi nuklir juga mencakup 

kegiatan lain yang terkait dengan sektor energi, antara lain: (a) penggunaan 

teknik nuklir untuk eksplorasi dan manajemen sumber panas bumi 

(geothermal) di Sibayak (10 MW) Kamojang (200 MW) dan Lahendong (60 
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MW) serta mikro-hidro (dari sungai bawah tanah ) di Bribin, Gunung 

Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. (440 kW); (b) introduksi penggunaan 

Mesin Berkas Elektron (MBE) dalam mereduksi polusi udara (gas SOx 

dan NOx) dari pembangkit listrik fosil; (c) litbang bahan di bidang Fuel-

Cell dan hidrogen; (d) biofuel/biodiesel, mutation breeding untuk mendapatkan 

tanaman non-pangan penghasil biodiesel dengan kualitas yang baik; (e) 

pengembangan konsep reaktor co-generation untuk produksi air bersih/

desalinasi, penggunaan panas proses untuk industri, pencairan batubara, 

produksi hidrogen, Enhanced Oil Recovery (EOR).

Keuntungan penggunaan arus laut adalah selain ramah lingkungan, 

energi ini juga mempunyai intensitas energi kinetik yang besar 

dibandingkan energi terbarukan lainnya.  Hal ini disebabkan densitas 

air laut yang besarnya 830 kali lipat densitas udara, sehingga dengan 

kapasitas yang sama, turbin arus laut akan jauh lebih kecil dibandingkan 

dengan turbin angin yang dirancang dengan memperhitungkan adanya 

angin topan. Turbin air laut dapat dirancang realtif lebih tepat, karena 

kondisi fisik arus laut pada kedalaman tertentu cenderung tenang dan 

dapat diperkirakan. Kegiatan penelitian yang sedang dilakukan adalah 

simulasi numerik potensi daya listrik di beberapa daerah di Indonesia 

yang dilakukan oleh Laboratorium Hidrodinamika Indonesia BPPT. 

Hasil simulasi potensi daya listrik di Selat Bali dan Lombok dengan 

menggunakan program MEC-Model buatan Research Committee of Marine 

Environment, The Society of Naval Architects of Japan, diperoleh estimasi potensi 

daya listrik di beberapa tempat di selat Bali pada kedalaman 12 meter, 

kondisi pasang perbani, mencapai 300 kW bila menggunakan daun turbin 

dengan diameter 10 meter, dengan asumsi efisiensi turbin sebesar 0,593 

dan menggunakan kecepatan arus rata-rata selama satu periode pasang 

surut (residual current) untuk tidal constant M2. Untuk Selat Badung dan Selat 

Lombok bagian selatan potensi energinya berkisar 80-90 kW.  Sedangkan 

Laboratorium Pantai juga sedang melaksanakan rancang bangun dan 
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rekayasa wave power generator, dengan target capaian tahun 2009 adalah 

dihasilkan suatu analisa desain, dari prototipe komponen struktur dasar, 

chamber, turbin dan generator.

Potensi tenaga air tersebar hampir di seluruh Indonesia dan 

diperkirakan hampir mencapai 75,000 MW; sementara pemanfaatannya 

baru mencapai 2,5 % dari potensi yang ada.  Pengembangan teknologi, 

penerapan dan standardisasi sistem dan komponen mini/mikro hidro 

perlu terus dilaksanakan untuk memberi kontribusi pada pemenuhan 

target pemakaian energi baru dan terbarukan sebesar 15 % pada tahun 

2025.

Coal bed methane adalah gas methane yang didapat pada beberapa 

lapisan batubara. CBM terbentuk oleh proses biologis melalui aktivitas 

mikroba atau proses thermal sebagai akibat naiknya suhu pada kedalaman 

lapisan batubara. Kelimpahan CBM di Indonesia memerlukan penelitian 

untuk inventarisasinya. Walaupun demikian diperkirakan ada diberbagai 

tempat mengingat kelimpahan batubara yang banyak di Indonesia. 

3.2.4  Program

Program penelitian dan pengembangan iptek serta Program difusi 

dan pemanfaatan iptek untuk masing-masing jenis sumber EBT dirinci 

sebagai berikut:

(a)  Angin

Penelitian dan pengembangan energi angin mencakup kegiatan: (1) 

survei potensi energi angin dan studi kelayakan pemanfaatan Sistem 

Konversi Energi Angin (SKEA); inventarisasi, pengolahan dan evaluasi 

data potensi energi angin di lokasi potensial; pembuatan peta potensi 

energi angin nasional dan wilayah berdasarkan data pengukuran dan 

hasil dari model matematika untuk mendiagnosa/ menganalisis dan 
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memperkirakan kecepatan angin,serta data pendukung lainya; studi 

dan kajian kelayakan pemanfaatan SKEA di berbagai lokasi kabupaten; 

(2) pengembangan teknologi SKEA, termasuk kegiatan: pengembangan 

dan penyempurnaan SKEA skala kecil s/d kapasitas 5 kW dengan 

litbang aerodinamika rotor, angin, dan material; pengembangan dan 

penyempurnaan angin SKEA 10 kW, dengan litbang aerodinamika 

rotor, angin, dan material; rancang bangun  teknologi SKEA skala kecil-

menengah 30 s/d 50 kW; rancang bangun teknologi SKEA skala besar s/d 

300 kW, untuk interkoneksi dengan jaringan; dan litbang aerodinamika 

rotor (advanced airfoil), sistem angin, dan interkoneksi serta material ringan 

dan tahan karat.

Kegiatan difusi dan pemanfaatan iptek untuk energi angin termasuk: 

diseminasi dan pemanfaatan Teknologi SKEA; pemanfaatan SKEA  

pembangkit listrik di pedesaan, lokasi terpencil dan pulau serta untuk 

nelayan; dan pemanfaatan SKEA interkoneksi dengan grid/jaringan PLN. 

Kegiatan tersebut memerlukan prasyarat yang seharusnya telah tercakup 

dalam Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) di pemerintah daerah 

setempat. 

(b)  Batubara kualitas rendah

Kegiatan riset untuk pemanfaatan batubara kualitas rendah sebagai 

sumber energi mencakup: (1) finalisasi pemetaan dan karakterisasi 

batubara kualitas rendah; inventarisasi jenis/pilihan teknologi peman-

faatan batubara; melakukan pengumpulan data cadangan batubara 

Indonesia dan karakteristiknya serta pengembangan sistem informasi 

cadangan dan karakteristik batubara Indonesia; (2) teknologi blending 

dan up-grading batubara, termasuk: penelitian pengaruh blending ter-

hadap karakteristik batubara dan karakteristik pembakaran dan tendensi 

pembentukan slagging serta fouling; pengembangan piranti lunak metode 
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dan sistem blending batubara dan. pengembangan teknologi up-grading 

batubara; (3) teknologi pembakaran dan gasifikasi batubara kualitas 

rendah, mencakup: penelitian pengaruh karakteristik batubara dalam 

pembakaran dan gasifikasi; pengembangan teknologi pembakaran 

batubara dan gasifikasi serta meningkatkan disain sistemnya; (4) 

rekayasa rancang bangun peralatan/komponen pembangkit listrik 

berbasis batubara, termasuk kegiatan: rancang bangun komponen 

dan sistem PLTU batubara kualitas rendah skala kecil (7 MW), serta 

pembuatan prototipenya; (5) teknologi hidrogenasi dan karbonisasi 

untuk penyediaan batubara sebagai bahan bakar alternatif, termasuk 

pengembangan teknologi hidrogenasi dan karbonisasi batubara serta 

pengembangan produk kimia hasil hidrogenasi serta karbonisasi; dan 

(6) teknologi pencairan batubara.

Kegiatan difusi dan pemanfaatan iptek hasil riset batubara kualitas 

rendah adalah: (1) pengembangan paket teknologi pembakaran batu-

bara yang sesuai kebutuhan pengguna, identifikasi dan formulasi 

kebutuhan teknologi pemanfaatan batubara, dan penyediaan informasi 

dan pengembangan paket teknologi pemanfaatan batubara; (2) pengem-

bangan sistem transfer/difusi teknologi batubara kualitas rendah, 

pengembangan sistem diseminasi informasi teknologi batubara kualitas 

rendah secara elektronik, dan pengembangan model percontohan 

aplikasi pemanfaatan batubara; (3) peningkatan kesiapan pengguna 

untuk mengadopsi teknologi batubara kualitas rendah, penguatan 

kelembagaan pelaku bisnis pemanfaatan batubara, pendidikan dan 

pelatihan  pengguna batubara, dan sosialisasi teknologi pemanfaatan 

batubara.Untuk Keberhasilan kegiatan tersebut diatas sesuai dengan 

RUTR juga telah diperkuat dengan peraturan daerah yang disepakati 

dengan pemangku kepentingan setempat, baik dalam pengembangan 

komunitas maupun penanggulangan pencemaran.
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(c)  Panas bumi

Kegiatan riset untuk pemanfaatan panas bumi sebagai sumber 

energi mencakup: (1) eksplorasi dan permesinan listrik tenaga uap; (2) 

pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi; dan (3) kajian 

kebijakan harga energi nasional yang mendukung pengembangan panas 

bumi.

Difusi iptek dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi pengem-

bangan panas bumi sesuai target yang dinyatakan dalam dokumen 

pengembangan EBT serta sesuai dengan RUTR setempat dan diupayakan 

mempunyai efek ganda bagi pariwisata dan industri serta budaya lokal.

(d)  Bahan bakar nabati (biofuel)

Kegiatan penelitian dan pengembangan bahan bakar nabati (biofuel) 

yang diprioritaskan adalah: (1) intensifikasi pencarian bahan baku biofuel, 

termasuk pemetaan kebutuhan dan potensi bahan baku biofuel; dan survei 

potensi bahan baku dan produk biofuel untuk bahan bakar boiler di industri; 

(2) pengembangan teknologi produksi biofuel, termasuk: optimalisasi 

proses pembuatan biodiesel dari berbagai bahan baku; pengembangan 

teknologi fermentasi dengan bahan baku pati dan gula; pengembangan 

teknologi pra pengolahan bermacam bahan baku untuk proses pirolisa 

cepat; pengembangan teknologi proses pengolahan gliserin standar 

komersial sebagai produk samping dari biofuel; pengembangan teknologi 

fermentasi menggunakan bahan baku lignoselulosa (produk samping 

pertanian); pengembangan  teknologi pirolisa cepat dengan berbagai 

macam bahan baku; teknologi proses ekstraksi minyak jarak pagar; 

rekayasa genetika bibit jarak pagar yang unggul; pengembangan teknologi 

distilasi dan dehidrasi etanol; dan teknologi pirolisa cepat menggunakan 

berbagai macam reaktor pirolisa.
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Difusi iptek dan upaya peningkatan pemanfaatan teknologi biofuel 

atau hasilnya dilakukan melalui: (1) sosialisasi biofuel sebagai bahan 

bakar alternatif minyak diesel, melalui media cetak, elektronika, forum 

dialog, seminar dan pameran, serta demo penggunaan bahan bakar 

biodiesel pada kendaraan umum; (2) pengembangan paket teknologi 

produksi biofuel secara tepat guna, mencakup kegiatan idetifikasi 

kebutuhan daerah untuk memproduksi biofuel secara terdesentralisasi, 

pengembangan sistem produksi biofuel skala kecil-menengah terintegrasi 

dengan budidaya bahan baku yang tersedia di daerah masing-masing; 

dan (3) pengembangan sistem difusi teknologi budidaya bahan baku dan 

produksi biofuel, mencakup kegiatan pengembangan sistem diseminasi 

teknologi budidaya bahan baku dan produksi biofuel serta publikasi 

produk-produk pengembangan teknologi tepat guna budidaya bahan 

baku dan produksi biofuel. Keberhasilan kegiatan tersebut diatas 

perlu didukung oleh kebijakan yang terkoordinasi bersama berbagai 

departemen terkait, RUTR, dan partisipasi masyarakat setempat.

(e)  Biomassa dan biogas

Riset pemanfaatan biomassa sebagai sumber energi mencakup: 

(1) pemanfatan sampah perkotaan untuk pembuatan alkohol skala 

laboratorium dengan target 18,5 liter/2,5 jam; studi kelayakan pembangkit 

listrik berbahan bakar campuran sampah kota dan batubara; (2)  

pengembangan biogas dari kotoran sapi, termasuk riset pengembangan 

digester dengan volume 5000 liter untuk skala rumah tangga.

Kegiatan difusi dan pemanfaatan teknologi untuk energi biomassa 

dan biogas meliputi sosialisasi pemanfaatan biogas dari kotoran sapi 

sebagai sumber energi sektor rumah tangga melalui media cetak, elek-

tronika, forum dialog, seminar dan pameran, serta demo penggunaan 

bahan bakar biogas pada rumah tangga. Disamping itu kesesuaian dengan 

RUTR harus juga dipenuhi.
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(f)  Surya

Kegiatan penelitian dan pengembangan energi surya adalah: (1) 

Penguasaan ilmu material elektronik, semi konduktor, untuk mendukung 

kegiatan riset pembuatan sel dan modul surya silikon monokristal, silikon 

polikristal, silikon amorf, copper indium diselenide, serta sel surya organik; 

mencakup juga pengembangan teknologi silikon monokristal, silikon 

polikristal, dan teknologi metalorganic gases; (2) pengkajian dan penerapan 

berbagai sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), termasuk 

mengkaji kelayakan tekno-ekonomi sistem PLTS untuk berbagai jenis 

aplikasi, dan mendukung kompetisi diversifikasi sistem PLTS sebagai 

pilihan konsumen, dengan membuat SNI sistem dan komponen PLTS.

Kegiatan difusi iptek mencakup pengembangan prototipe sistem 

PLTS skala kecil dan menengah dan diversifikasi sistem PLTS, untuk 

daerah-daerah terpencil dan terisolir. Kegiatan ini juga memerlukan 

dukungan koordinasi pemanfaatan lahan.

(g)  Hidrogen dan fuel cell  

Kegiatan riset tentang energi hidrogen dan fuel cell mencakup: (1) 

pengembangan peta potensi energi baru dan terbarukan dan analisis 

konversi EBT ke energi hidrogen, termasuk: penyiapan peta potensi 

EBT  seperti surya, angin, berbagai sumber gas alam yang marginal dan 

kurang ekonomis, dan sumber biomassa/biogas. (2) pengembangan 

teknik produksi, penyimpanan, distribusi, dan keamanan energi hidro-

gen, termasuk: telaah teknologi elektrolisa air-alkalin, proses elektrolisa 

air menjadi hidrogen dengan menggunakan  EBT, teknik reforming dan 

gasifikasi pada suhu tinggi; telaah teknologi pemisahan gas antara 

hidrogen, CO, dan oksigen; telaah pengembangan katalis, material 

adsorpsi, dan membran pemisah gas; telaah dan analisis teknologi 

penyimpanan hidrogen dengan metal hidrat, sistem daur ulang, dan 

sistem pembuangan, serta teknologi sistem penyimpanan gas hidrogen 
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untuk skala besar dan untuk waktu yang panjang; telaah tekno-

ekonomi sistem distribusi, studi keamanan, manajemen penyimpanan 

dan distribusi hidrogen; (3) pengembangan teknologi fuel cell PEMFC, 

termasuk: pengembangan bahan membrane dan elektroda/katalis fuel cell 

jenis PEMFC, pengembangan komponen gas feeder monopolar/bipolar 

dan kolektor arus, serta pengembangan disain sistem stack fuel cell 

PEMFC dan kajian tekno-ekonomi dan pengembangan unit kontrol gas 

hidrogen.

Untuk memasyarakatkan dan meningkatkan adopsi teknologi ini 

sebagai alternatif sumber energi, maka perlu dilakukan kegiatan difusi 

teknologi yang mencakup: (1) penyediaan paket informasi dan pelatihan 

tentang teknologi energi hidrogen, termasuk sosialisasi teknologi 

energi hidrogen dan teknologi fuel cell dan penyediaan informasi serta 

pengembangan paket pelatihan penggunaan sistem pembangkit listrik 

fuel cell berbasis energi gas hidrogen; (2) pengembangan sistem transfer/

difusi teknologi energi hidrogen, termasuk pengembangan sistem dise-

minasi teknologi berbasis elektronik/internet dan media cetak; dan (3) 

peningkatan kesiapan pengguna untuk mengadopsi teknologi energi 

hidrogen, termasuk penyediaan jasa konsultasi dan bantuan teknis 

untuk industri energi yang berbasis hidrogen/fuel cell. Tak dapat dihindari 

keberhasilan program ini memerlukan dukungan ilmu bahan yang 

memadai.

(h)  Nuklir

Penelitian dan pengembangan energi nuklir yang diprioritaskan 

untuk dilaksanakan adalah: (1) bahan bakar nuklir dan pengelolaan lim-

bah radioaktif, termasuk penyusunan data dasar untuk pengambilan 

kebijakan pengembangan bahan bakar nuklir dan pengelolaan uranium 

jangka panjang, eksplorasi uranium di daerah Kalimantan dan pengem-

bangan pabrik uranium oksida (yellow cake) skala pilot, kajian teknologi 
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dan ekonomi bahan bakar nuklir yang disesuaikan dengan jenis PLTN 

yang akan dikembangkan di Indonesia, dan kajian teknologi pengolahan 

limbah nuklir dan proses penyimpanan bahan bakar nuklir bekas; 

(2) teknologi reaktor dan sistem PLTN, termasuk kajian teknologi dan 

keselamatan PLTN, transfer teknologi, dan peningkatan partisipasi 

industri nasional; (3) pembangunan dan pengoperasian PLTN, studi/kajian 

program penerimaan masyarakat terhadap rencana pembangunan PLTN 

dan rekayasa sosial, studi/kajian regulasi dan peraturan pelaksanaannya, 

penyiapan dan penyelesaian sistem perizinan nasional, perizinan 

konstruksi PLTN, serta studi/kajian penyiapan tapak dan draf dokumen 

pendukung URD, PSAR, BIS, AMDAL, pendanaan dan pembentukan 

’owner’ PLTN; (4) pemanfaatan teknologi nuklir untuk mendukung energi 

fosil dan terbarukan, termasuk eksplorasi dan eksploitasi panas bumi, 

pengelolaan air pada pembangkit mini dan mikrohidro, mutation breeding 

untuk memperoleh bibit unggul tanaman jarak pagar untuk biodiesel dan 

sorgum untuk gasohol, serta penggunaan mesin berkas elektron untuk 

pengurangan polusi udara dari pembangkit listrik dengan sumber energi 

konvensional; (5) studi pemanfaatan untuk cogenerasi, termasuk enhanced 

oil recorvery, nuclear desalinasi, produksi hidrogen, dan coal gasification and 

liquefaction.

Kegiatan difusi dan pemanfaatan iptek diarahkan pada: (1) sosialisasi 

iptek nuklir untuk mendukung pengembangan EBT dalam bentuk public 

information dan public education; (2) sosialisasi penggunaan PLTN sebagai 

bagian dari pemenuhan kebutuhan energi nasional jangka panjang serta 

community development di daerah sekitar tapak.

Pengembangan tersebut diatas memerlukan pengetahuan yang 

memadai tentang bahan yang digunakan dalam industri nuklir serta daur 

bahan bakar nuklir, disamping sifat-sifat dasar radiasi, zat radio aktif dan 

berbagai reaksi nuklir.

AgendA Riset
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(i)  Energi laut (sea current and sea wave)

Gelombang dan arus laut dapat menjadi sumber energi alternatif 

yang memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya pemenuhan 

kebutuhan energi nasional. Riset untuk energi laut diarahkan pada 

rancang bangun dan rekayasa wave power generator, termasuk rekayasa 

prototipe, struktur dasar, chamber, turbin, dan generator.

Kegiatan difusi iptek yang diprogramkan adalah: (1) sosialisasi iptek 

pemanfaatan energi ombak laut untuk mendukung pengembangan 

EBT dalam bentuk public information dan public education; dan (2) 

pembangunan pembangkit listrik tenaga ombak laut skala demonstrasi. 

Kegiatan ini memerlukan koordinasi bagi seluruh pemangku kepentingan 

yang memanfaatkan laut.

(j)  Mini/mikrohidro 

Kegiatan penelitian dan pengembangan iptek yang diprogramkan 

untuk energi mini/mikrohidro adalah rancang bangun teknologi PLT 

Mikrohidro, termasuk standardisasi sistem dan komponen.

Program difusi dan pemanfaatan iptek untuk energi mini/mikro hidro 

adalah: (1) sosialisasi pemanfaatan air untuk pembangkit listrik mini/

mikro hidro serta perlunya dibuat suatu sistem pengelolaan sumber 

air  yang efisien dan bermanfaat kepada masyarakat, dan (2) sosialisasi 

aturan dan tatacara penjualan listrik yang dihasilkan oleh mini/mikro 

hidro kepada PT PLN. Kegiatan ini memerlukan koordinasi bagi seluruh 

pemangku kepentingan yang memanfaatkan sumberdaya air. 

(k)  Coal bed-methane.

Kegiatan penelitian dan pengembangan coal bed methane (CBM) 

ditujukan pada target tahun 2025 untuk dapat diproduksi gas CBM 

sebesar 1 – 1,5 BCFD, yang dapat dipergunakan secara komersial. Adapun 

tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan adalah pemboran sumur 
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untuk mengekplorasi untuk mendapatkan informasi besarnya cadangan. 

Selain itu persiapan tentang perumusan peraturan pengembangan CBM 

terus dilakukan . Sampai dengan tahun 2009 akan dilaksanakan kegiatan 

fracturing, pemasangan fasilitas permukaan dan rekayasa reservoir dengan 

metoda dewatering untuk perhitungan short dan long term reserve cadangan 

CBM di lapangan Rambutan Sumatera Selatan.

Program penguatan kelembagaan iptek merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh organisasi pelaku kegiatan litbang di Indonesia dan 

berlaku untuk seluruh jenis sumber EBT. Program ini pada prinsipnya 

ingin menjawab tentang keterbatasan baik jumlah maupun kualitas SDM 

dan sarana penelitian dan dana. Disamping itu, dirasakan bahwa dengan 

keterbatasan dana yang ada akan membatasi kerjasama penelitian baik 

dengan institusi di dalam maupun di luar negeri.

Kegiatan untuk penguatan kelembaga iptek yang diprogramkan 

adalah: (1) penguatan internal kelembagaan iptek dan kelembagaan 

pendukungnya, termasuk peningkatan kemampuan SDM dan pengem-

bangan sarana dan prasana penelitian; (2) kerjasama antar-lembaga 

iptek dalam negeri, termasuk menghimpun kemampuan manufakturing, 

departemen teknis terkait dan pemda untuk bekerjasama/kemitraan 

diseminasi teknologi, pengembangan jaringan antar-lembaga pemerintah 

dan legislatif yang berkaitan dengan teknologi energi; (3) kerjasama 

dengan kelembagaan internasional, termasuk kerjasama penelitian, 

pengembangan dan penerapan teknologi energi dan pengembangan 

lembaga untuk kalibrasi dan standardisasi.

Kegiatan untuk peningkatan kapasitas iptek sistem produksi yang 

diprogramkan adalah pemberdayaan industri nasional pada bidang 

energi baru dan  terbarukan dalam rangka menciptakan kemandirian 

bangsa, termasuk: (1) kemitraan dengan sektor manufaktur nasional untuk 

komersialisasi berbagai hasil iptek  energi; (2) perencanaan kelistrikan 

daerah dan studi kelayakan teknologi energi (pembangkit listrik dengan 

AgendA Riset
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sumber energi baru dan terbarukan) bekerjasama dengan Pemda dan/

atau swasta; (3) penyusunan masukan kebijakan mengenai kandungan 

lokal  komponen teknologi energi baru dan terbarukan; (4) keringanan 

pajak dan dukungan kemudahan impor sistem/komponen teknologi 

energi baru dan terbarukan untuk pengembangan dan penguasaan 

teknologi tersebut di dalam negeri; dan (5) pengembangan kerjasama 

litbang dan kemampuan sistem produksi skala industri (scale-up).

ARN energi baru dan terbarukan ini diharapkan menjadi long term 

commitment bersama melalui penerimaan masyarakat yang tercermin 

dengan adanya perencanaan umum yang kondusif dan mengikutkan 

semua pemangku kepentingan dalam harmonisasi pemanfaatan sum-

berdaya energi.

Keterkaitan dan keterpaduan riset energi dengan berbagai bidang 

lainnya perlu mendapat perhatian, karena proses maupun hasil riset 

energi akan berpengaruh terhadap bidang riset lainnya. Kecermatan 

dalam mengidentifikasi keterkaitan antar-bidang riset akan meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. 
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I PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK

(1) Inventarisasi, 
pengolahan dan 
evaluasi data 
potensi energi 
angin, di lokasi 
potensial

Tersedianya  data dan 
informasi mengenai 
potensi energi angin 
di 150 lokasi terpilih 
potensial di seluruh 
Indonesia 

Jumlah data dan 
lokasi terukur terkait 
dengan informasi data 
pendukung berupa 
potensi pengguna dan 
sarana lainya 

Berfungsinya 
data base 
dan sistem 
informasi data 
potensi energi 
angin nasional  

Pelaksanaan 
a.l. : LAPAN, 
Universitas, LSM, 
DJLPE, P3TEK-
Litbang ESDM.

	A-1					SURvEI	POTENSI	ENERGI	ANGIN	DAN	STUDI	KELAYAKAN	PEMANFAATAN	SISTEM	KONvERSI	ENERGI	
											ANGIN	(SKEA)

(2) Pembuatan peta 
potensi energi 
angin Nasional 
dan per wilayah 
berdasarkan data 
pengukuran dan 
data pendukung 
lainya 

Tersedianya peta 
potensi energi angin 
Nasional dan wilayah di 
10 kabupaten  terpilih

Jumlah peta lokasi 
potensi energi angin 
yang dihasilkan terkait 
dengan data potensi 
angin di wilayah

Terwujudnya 
peta potensi 
energi angin 
per wilayah 
provinsi 
/kabupaten di 
lokasi terpilih 
di berbagai 
wilayah

(3) Studi dan kajian 
kelayakan 
pemanfaatan SKEA 
di berbagai lokasi 
/kabupaten  

Tersedianya dokumen 
hasil studi dan kajian 
kelayakan pemanfaatan 
SKEA dengan jaringan 
PLN

Jumlah dokumen 
hasil studi yang dapat 
dimanfaatkan untuk 
pengembangan dan 
pemanfaatan teknologi 
SKEA

Tersedianya 
dokumen 
hasil studi 
dan kajian 
kelayakan 
pemanfaatan 
SKEA dengan 
jaringan PLN 
di lokasi 
terpilih

(1) Pengembangan dan 
penyempurnaan 
SKEA skala kecil 
s/d kapasitas 5 
kW  dengan R & D 
aerodinamika rotor, 
kontrol dan material

Tersedianya dokumen 
teknis dan blueprint 
berbagai tipe dan 
kapasitas SKEA skala 
kecil s/d 5 kW

Meningkatnya unjuk 
kerja dan  jumlah pe-
makaian SKEA skala 
kecil dan meningkat-
nya efisiensi sistem 

SKEA skala 
kecil dapat 
dimanfaatkan 
oleh pengguna 
dengan 
kehandalan dan 
efisiensi cukup 
dan harga 
terjangkau

Pelaksanaan a.l.: 
LAPAN, BPPT 
Universitas, LSM, 
DJLPE, P3TEK-
Litbang ESDM.

	A-2				PENGEMBANGAN	TEKNOLOGI	SISTEM	KONvERSI	ENERGI	ANGIN	(SKEA)

AgendA Riset



�� AgendA Riset nAsionAl 2006 – 2009

DEWAN RISET NASIONAL 2006 DEWAN RISET NASIONAL 2006DEWAN RISET NASIONAL 2006 DEWAN RISET NASIONAL 2006

	 	 	 	 					INDIKATOR	 	
	 NO				 KEGIATAN							 	TARGET	CAPAIAN				 					KEBERHASILAN				 	SASARAN											KETERANGAN
	 	 	 2009	 				2009	 					AKHIR	2025

(2) Pengembangan dan 
penyempurnaan 
prototipe SKEA 10 
kW,  dengan R&D 
aerodinamika rotor , 
kontrol dan material 

Tersedianya dokumen 
teknis dan blueprint  
perancangan, pembua-
tan serta manual SKEA 
10 kW 

Meningkatnya jumlah 
prototipe SKEA 10 
kW yang terpasang 
di lapangan (untuk 
pengujian dan 
implementasi) dan 
unjuk kerja. Dokumen 
teknis penyempurnaan 
sistem

SKEA 10 kW 
diproduksi 
secara massal 
dan dapat 
dimanfaatkan 
oleh masyarakat 
/pengguna 
dengan 
kehandalan 
yang cukup dan 
harga terjangkau

(3) Rancang bangun  
teknologi SKEA 
skala kecil-
menengah 30 s/d 
50 kW 

Tersedianya dokumen 
teknis SKEA 30 s/d 50 
kW dan prototipenya

Tersedianya prototipe 
SKEA 30 s/d 50 kW 
dan dapat berfungsi 
dengan baik sesuai 
rancangan

Terwujudnya 
prototipe 
SKEA 30 
s/d 50 kW dapat  
diujicobakan di 
lapangan untuk  
masyarakat 
/pengguna 
dengan sistem 
hibrid di daerah 
terpencil 

(4) Rancang bangun 
teknologi SKEA 
skala besar 
s/d 300 kW,untuk 
interkoneksi dengan 
jaringan 

Terwujudnya dokumen 
teknis SKEA 300 kW 
dan prototipenya

SKEA 300 kW dapat 
beroperasi sesuai 
dengan rancangan 

Berfungsinya 
prototipe 
SKEA 300 
kW dan dapat 
dioperasikan 
dengan jaringan 
yang ada (PLN 
/lokal)

(5) R & D aerodinamika 
rotor (advanced 
airfoil), sistem 
kontrol hibrid dan 
interkoneksi serta 
material ringan dan 
tahan karat

Terwujudnya rotor 
SKEA beroperasi pada 
regim kecepatan angin 
rendah, dengan mate-
rial ringan, kuat dan 
tahan karat

Turbin angin telah 
dapat berputar dan 
menghasilkan energi 
di kecepatan angin 
2,5 m/s. dengan 
rotor tahan terhadap 
korosi dan gesekan. 
Konstruksi lainya 
tahan terhadap korosi

Terwujudnya 
rotor SKEA 
beroperasi pada 
regim kecepatan 
angin rendah, 
dengan material 
ringan, kuat dan 
tahan karat.

Pelaksanaan a.l. : 

LAPAN, BPPT, 
Universitas, LSM, 
DJLPE, P3TEK-
Litbang ESDM.
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(2) Pengembangan dan 
penyempurnaan 
prototipe SKEA 10 
kW,  dengan R&D 
aerodinamika rotor , 
kontrol dan material 

Tersedianya dokumen 
teknis dan blueprint  
perancangan, pembua-
tan serta manual SKEA 
10 kW 

Meningkatnya jumlah 
prototipe SKEA 10 
kW yang terpasang 
di lapangan (untuk 
pengujian dan 
implementasi) dan 
unjuk kerja. Dokumen 
teknis penyempurnaan 
sistem

SKEA 10 kW 
diproduksi 
secara massal 
dan dapat 
dimanfaatkan 
oleh masyarakat 
/pengguna 
dengan 
kehandalan 
yang cukup dan 
harga terjangkau

Pelaksanaan a.l.  
LAPAN, BPPT, 
Universitas, LSM, 
DJLPE, P3TEK-
Litbang ESDM.

	B-1			FINALISASI	MAPPING	DAN	KARAKTERISASI	BATUBARA	KUALITAS	RENDAH	

(1) Inventarisasi jenis/
pilihan teknologi 
pemanfaatan 
Batubara

Tersedianya pilihan 
teknologi pemanfaatan 
Batubara beserta 
karakteristiknya

Ketersediaan data 
teknologi pemanfaatan 
Batubara beserta 
karakteristiknya 
dengan lengkap

Kemudahan 
dalam 
menentukan 
teknologi sesuai 
karakteristik 
Batubara yang 
tersedia

Pelaksanaan a.l.: 
BPPT,LIPI, 
TEKMIRA, DJLPE, 
Universitas

(2) Melakukan 
pengumpulan data 
cadangan Batubara 
Indonesia dan 
karakteristiknya dan 
Pengembangan 
sistem informasi 
cadangan dan 
karakteristik Batu-
bara Indonesia

Tersedianya sistem 
informasi cadangan dan 
karakteristik Batubara 
Indonesia

Kelengkapan data 
cadangan dan 
karakteristik Batubara 
Indonesia

Kemudahan 
dalam 
mendapatkan 
data cadangan 
dan karakteristik 
Batubara 
Indonesia

	B-2			TEKNOLOGI Blending dan Up grading BATUBARA		

(1) Penelitian pengaruh 
blending terhadap 
karakteristik 
Batubara dan 
karakteristik 
pembakaran 
dan tendensi 
pembentukan 
slagging serta 
fouling

Mendapatkan formula 
blending yang optimal 
untuk Batubara Indo-
nesia

Peningkatan 
pemanfaatan Batubara 
berkualitas rendah 
(dari sisi peringkat dan 
grade).

Pemanfaatan 
Batubara 
berkualitas 
rendah  
meningkat

AgendA Riset
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(2) Pengembangan 
piranti lunak metode 
dan sistem blending 
Batubara dan. 
Pengembangan 
teknologi upgrading 
Batubara

Tersedianya sistem 
blending yang 
tepat dan efisien. Serta 
Tersedianya teknologi 
upgrading Batubara

Ketersediaan Batubara 
yang memenuhi 
persyaratan operasi 
dan lingkungan

Peningkatan 
operabilitas dan 
komersialisasi 
teknologi 
pemanfaatan 
Batubara.

(1) Penelitian 
mengenai pengaruh 
karakteristik 
Batubara dalam 
pembakaran 
dan gasifikasi. 
serta Pengem-
bangan teknologi 
pembakaran 
Batubara dan 
gasifikasi

Tersedianya informasi 
lengkap mengenai efek 
parameter Batubara 
dalam pembakaran 
dan gasifikasi dan. 
Tersedianya teknologi 
pembakaran (furnace) 
dan gasifikasi Batubara

Peningkatan jumlah 
aplikasi teknologi 
pembakaran dan 
gasifikasi Batubara, 
untuk kebutuhan 
energi termal atau 
listrik  di industri.

Penggunaan 
teknologi 
Pembakaran 
dan gasifikasi 
yang tepat, 
efisien 
dan ramah 
lingkungan serta. 
Peningkatan 
aplikasi 
teknologi 
pembakaran 
dan gasifikasi 
Batubara

	B-3					TEKNOLOGI	PEMBAKARAN	DAN	GASIFIKASI	BATUBARA	KUALITAS	RENDAH	SERTA	MENINGKATKAN	
DISAIN	SISTEMNYA

Pelaksanaan a.l.: 

BPPT,LIPI, 
TEKMIRA, DJLPE, 
Universitas

(1) Rancang bangun 
komponen dan 
sistem PLTU 
batubara kualitas 
rendah skala kecil 
(7 MW)

Ketersediaan teknologi 
rancang bangun 
komponen dan sistem 
PLTU skala kecil 

Peningkatan 
kandungan lokal dalam 
sistem pembangkit 
tenaga listrik 
serta peningkatan 
penerapan pembangkit 
tenaga listrik hasil 
rancang bangun

Penguasaan 
teknologi 
rancang bangun 
komponen dan 
sistem PLTU 
batubara skala 
kecil serta 
tersedianya 
teknologi PLTU  
batubara skala 
kecil produksi 
nasional

	B-4					REKAYASA	RANCANG	BANGUN	PERALATAN/KOMPONEN	PEMBANGKIT	LISTRIK,	BERBASIS	BATUBARA	
SERTA	PEMBUATAN	PROTOTIPENYA.

Pelaksanaan a.l. : 

BPPT, LIPI, 
TEKMIRA, DJLPE, 
Universitas
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(1) Pengembagan 
teknologi 
hidrogenasi 
dan karbonisasi 
batubara dan 
pengembangan 
produk kimia hasil 
hidrogenasi serta 
karbonisasi

Tersedianya teknologi 
hidrogenasi dan 
karbonisasi batubara

Peningkatan 
operabilitas dan 
kinerja teknologi 
hidrogenasi dan 
karbonisasi batubara

Tersedianya 
teknologi  
nasional 
hidrogenasi  
dan karbonisasi 
batubara yang 
efisien dan 
murah

	B-5					TEKNOLOGI	HIDROGENASI	DAN	KARBONISASI	UNTUK	PENYEDIAAN	BATUBARA	SEBAGAI	BAHAN	BAKAR	
ALTERNATIF

Pelaksanaan a.l. : 
BPPT, TEKMIRA, 
DJLPE, Universitas

(1) Detail study 
pembangunan 
demo plant 3000 
ton/hari (pabrik semi 
komersial)

Tersedianya hasil studi 
yang meliputi project 
financing, bankable pro-
posal, Letter of Intent 
untuk pembangunan 
demo plant pencairan 
batubara

Adanya badan 
otorita khusus yang 
menangani persiapan 
pembangunan dan 
pengoperasian pabrik 
pencairan batubara

Terbangunnya 3 
plant pencairan 
batubara 
komersial 
masing-masing 
6000 ton/hari  
(8,1 MBOE/thn).

	B-6				TEKNOLOGI	PENCAIRAN	BATUBARA

Pelaksanaan a.l. : 

BPPT, ESDM, 
Swasta

(1) Melaksanakan R&D 
bidang eksplorasi; 
permesinan, listrik 
tenaga uap.

Tersedianya  kemam-
puan eksplorasi dan 
eksploitasi panas bumi 
dan dari dalam negeri

Tereksplorasinya 
cadangan potensial 
jalur panas bumi 1.000 
km dari cadangan 
potensial jalur panas 
bumi 12.000 MWe, 
5000 km

Peningkatan 
hasil ekplorasi 
panas bumi 
untuk memasok 
5 % kebutuhan 
bauran energi 
nasional.

	C							PROGRAM	PEMBANGUNAN	PANAS	BUMI

Pelaksanaan a.l. : 

BPPT,LIPI, 
LITBANG ESDM, 
Universitas

(2) Melaksanakan 
R&D dalam bidang 
pengembangan 
pembangkit listrik 
Tenaga Panas Bumi

Tersedianya Pembang-
kit Listrik Tenaga Panas 
Bumi dengan rangkaian 
teknologinya dan dapat 
dikerjakan di Indonesia 
termasuk engineering 
and construction.

Digunakannya sistem 
dan komponen 
Pembangkit Listrik 
Tenaga Panas Bumi  
produk dalam negeri 
(pemerintah dan 
swasta) 

Dihasilkannya 
produksi listrik 
dari Pembangkit 
Listrik Tenaga 
Panas Bumi 
guna memenuhi 
kebutuhan listrik 
dalam negeri.

AgendA Riset
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(3) Melakukan kajian 
kebijakan harga 
energi nasional 
yang mendukung 
pengembangan 
energi panas bumi

Tersedianya perangkat 
kebijakan harga energi 
nasional termasuk 
 energi panas bumi.

Dilaksanakannya 
kebijakan harga energi 
nasional termasuk 
energi panas bumi

Stabilnya harga 
energi dalam 
negeri untuk 
mendukung 
pengembangan 
diversifikasi 
sumberdaya 
energi

Pelaksanaan a.l. : 

BPPT,LIPI, 
LITBANG ESDM, 
Universitas

(1) Survei potensi 
bahan baku, dan 
produk biofuel untuk 
bahan bakar boiler 
di industri  

Explorasi tanaman 
yang berpotensi 
sebagai bahan baku 
biofuel  selain tanaman 
yang telah dikebunkan 
secara massal seperti 
kelapa sawit Pengem-
bangan bibit jarak 
pagar (Jatropha curcas) 
unggul sebagai sumber 
BBM alternatif serta 
tersediannya informasi 
pasar biofuel interna-
sional dan nasional

Database potensi 
bahan  baku biofuel 
di Indonesia dengan 
ditemukannya 
berbagai varietas bibit 
jarak yang unggul.

Ketersediaan 
aneka ragam 
bahan baku 
untuk produksi 
biodiesel dari 
sumber hayati 
nasional dalam 
mendukung 
program 
ketahanan 
energi 
nasional serta 
kemudahan 
para stake 
holders untuk 
mendapatkan 
informasi potensi 
bahan baku dan 
pengembangan 
produksi di 
setiap daerah

Pelaksanaan a.l. : 

BPPT,LIPI, 
LITBANG ESDM, 
Universitas

	D-1				INTENSIFIKASI	PENCARIAN	BAHAN	BAKU	BiofUel

(2) Pemetaan 
kebutuhan dan 
potensi bahan baku 
biofuel 

Tersedianya informasi 
potensi bahan baku 
dan informasi pasar 
biofuel internasional 
dan nasional 

Database potensi 
bahan baku biofuel 
disetiap kabupaten 
serta informasi pasar 
biofuel di internasional 
maupun nasional 

Penguasaan 
informasi potensi 
bahan baku dan 
pengembangan 
produksi. Serta 
kemudahan 
para stake 
holders untuk 
mendapatkan 
informasi potensi 
bahan baku dan 
pengembangan 
produksi di 
setiap daerah. 
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(1) Optimalisasi 
proses pembuatan 
biodiesel dari 
berbagai bahan 
baku 
Pengembangan  
teknologi fermentasi 
dengan bahan baku 
pati-patian dan gula 
Pengembangan
teknologi pra 
pengolahan 
bermacam bahan 
baku untuk proses 
pirolisa cepat

Dihasilkan teknologi 
proses pembuatan 
biofuel berbahan baku 
minyak sawit dan jarak 
pagar yang optimal 
serta diperolehnya  
informasi teknik fermen-
tasi secara  bahan baku 
potensial di Indonesia. 
Diperolehnya teknologi 
pengolahan awal bahan 
baku untuk proses piro-
lisa cepat.

Paket detail proses 
pembuatan biofuel dari 
bahan baku minyak 
sawit dan jarak pagar 
serta didapatkan 
laporan teknis 
teknologi fermentasi 
secara optimal 
dan laporan teknis 
teknologi dan  disain  
pra pengolahan bahan 
baku untuk proses 
pirolisa cepat 

Ketersediaan 
bahan baku 
untuk produksi 
biofuel dari 
sumber hayati 
nasional serta 
penerapan 
pada produksi 
etanol skala 
kecil-menengah 
dan penguasaan 
teknologi pra 
pengolahan 
bahan baku 
untuk proses 
pirolisa cepat

Pelaksanaan a.l. : 

BPPT, LIPI, 
Universitas

	D-2				PENGEMBANGAN	IPTEK	PRODUKSI	BiofUel

(2) Teknologi proses 
pengolahan gliserin 
standar komersial 
sebagai produk 
samping dari biofuel 
Pengembangan 
teknologi fermentasi 
menggunakan 
bahan baku 
lignoselulosa 
(produk samping  
pertanian) 
Pengembangan  
teknologi pirolisa 
cepat dengan 
berbagai macam 
bahan baku.

Dihasilkan teknologi 
proses pembuatan 
gliserin sebagai produk 
samping biofuel yang 
optimal. Diperolehnya 
paket teknologi 
fermentasi skala lab 
dengan bahan baku 
ligno-selulosa (produk 
samping pertanian) dan 
diperolehnya teknologi 
proses pirolisa cepat 
secara optimal untuk 
setiap bahan baku 
potensial

Tersedianya 
perkebunan jarak 
pagar sebagai 
pendamping 
perkebunan sawit 
untuk bahan baku 
biofuel Diperolehnya 
laporan teknis 
teknologi fermentasi 
dengan bahan baku 
lignoselulosa dan 
diperoleh laporan 
teknis teknologi 
pirolisa cepat

Dikuasainya 
teknologi proses 
desain dan 
pembangunan 
pabrik 
high/superior 
performance 
biofuel (biodiesel 
dengan angka 
setan tinggi 
dan titik tuang 
rendah) yang 
optimal Produksi 
bioetanol 
dengan 
bakan baku 
lignoselulosa 
dari hasil 
samping 
budidaya 
Penguasaan 
teknologi pirolisa 
cepat untuk 
produksi bio oil 
untuk keperluan 
panas

AgendA Riset
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(3) Teknologi proses 
ekstraksi minyak 
jarak pagar R&D 
rekayasa genetika 
bibit jarak pagar 
yang ung-gul, 
pengembangan 
teknologi distilasi 
dan dehidrasi etanol 
dan Pengkajian 
teknologi 
pirolisa cepat  
menggunakan 
berbagai macam 
reaktor pirolisa

Dihasilkan teknologi 
proses ekstraksi minyak 
jarak pagar yang opti-
mal Dihasilkan varietas 
bibit jarak pagar yang 
unggul Diperolehnya 
paket teknologi 
produksi bioetanol 
grade bahan bakar 
secara efisien, serta 
diperolehnya paket 
teknologi bermacam 
reaktor pirolisa cepat 

Dihasilkan teknologi 
proses dan strategi 
pembudidayaan 
tanaman jarak pagar, 
sebagai pendamping 
bahan baku biodiesel 
minyak sawit. 

Berdirinya demo plant 
etanol grade bahan 
bakar di Indonesia 
bagian Barat dan 
Timur, laporan teknis 
teknologi dan disain 
reaktor pirolisa cepat 
dengan bermacam 
bahan baku

Produksi 
bioetanol grade 
bahan bakar 
secara tepat 
guna pada skala 
kecil-menengah 
dan penguasaan 
teknologi reaktor 
pirolisa cepat 
yang optimum

	E-1				PEMANFATAN	SAMPAH	PERKOTAAN

(1) Pembuatan alkohol 
dari sampah 
perkotaan 

Skala laboratorium 
dengan target 18,5 
untuk setiap 2,5 jam

Dihasilkan suatu 
teknologi untuk 
menghasilkan alkohol 
dari sampah kota 

Dibangun plant 
pembuatan 
alkohol skala 
demo

Pelaksanaan a.l. : 
P3-TEK Litbang 
ESDM

(2) Studi kelayakan 
pembangkit listrik 
berbahan bakar 
campuran sampah 
kota dan batubara

Apabila layak untuk 
mencampur sampah 
kota dengan batubara 
sebagai bahan bakar 
PLTU, dibuat skala 
demo plant

Demo plant pabrik 
bahan bakar 
campuran sampah 
kota dan batubara

Pasokan bahan 
bakar campuran 
sampah kota 
dan batubara 
untuk PLTU

Pelaksanaan a.l. : 
P3-TEK Litbang 
ESDM

	E-2				PENGEMBANGAN	BIOGAS	DARI	KOTORAN	SAPI

(1) Pengembangan 
digester dengan 
volume 5000 liter 
untuk skala rumah 
tangga

Pengembangan desa  
percontohan untuk 
pemakaian biogas dari 
kotoran sapi

Penggunaan biogas 
untuk kebutuhan 
memasak sebagi 
pengganti minyak 
tanah

Multiplikasi 
pemakaian 
biogas sebgai 
bahan bakar 
untuk memasak

Pelaksanaan a.l. : 
P3-TEK Litbang 
ESDM
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	F-1					PEMBUATAN	SEL	DAN	MODUL	SURYA

(1) Melaksanakan R & 
D pada teknologi 
dan pembuatan sel 
surya silikon mono-
kristal dan silikon 
polikristal

Teknologi pembuatan 
solar sel dari mono 
dan poly-kristalin telah 
dikuasai dan diproduksi 
secara komersial serta 
dihasilkan patent untuk 
produk ingot dan waver 
dilanjutkan dengan 
pabrikasi Ingot dan 
waver untuk poli dan 
monokristal

Kebutuhan waver 
untuk produk modul 
surya dalam negeri 
terpenuhi dari produk 
lokal dan telah 
digunakan untuk 
program- program 
pemerintah.

Pabrik Ingot dan 
waver dengan 
kapasitas 5-10 
MWp/tahun 
untuk memasok 
pabrik solar sel 
didalam negeri 
sudah berdiri di 
Indonesia 

Pelaksanaan a.l. : 
BPPT, LIPI, 
Universitas.

	 	 	 	 					INDIKATOR	 	
	 NO				 KEGIATAN							 	TARGET	CAPAIAN				 					KEBERHASILAN				 	SASARAN											KETERANGAN
	 	 	 2009	 				2009	 					AKHIR	2025

(2) Melaksanakan R 
& D metalorganic 
gases 

Teknologi proses metal-
organic gases (sillane/ 
disillane) serta Cetak 
biru proses pembuatan 
metal-organic gases 
telah dikuasai 

Pabrik thin film solar 
cell kapasitas 5 MW 
telah berdiri dengan 
target harga US $1,5 
/Wp

Pabrik thin 
film solar cell 
kapasitas 12 
MW telah berdiri 
dengan target 
harga US $1/Wp

	F-2				PENGKAjIAN	DAN	PENERAPAN	BERBAGAI	SISTEM	PEMBANGKIT	LISTRIK	TENAGA	SURYA

(1) Mengkaji kelayakan 
tekno-ekonomi 
sistem PLTS untuk 
berbagai jenis 
aplikasi

Diperolehnya tingkat 
kelayakan tekno-eko-
nomi model penerapan 
sistem PLTS untuk 
berbagai jenis aplikasi

Terpasangnya 
sistem PLTS dengan 
kapasitas 10 MW.

Terpasangnya 
sistem PLTS 
dengan 
kapasitas 100 
MW

Pelaksanaan a.l. : 
BPPT, LIPI,P3TEK, 
Universitas, DJLPE

(2) Mendukung 
kompetisi 
diversifikasi sistem 
PLTS sebagai 
pilihan konsumen, 
dengan membuat 
SNI sistem dan 
komponen PLTS

Tersusunnya SNI 
sistem Hibrida PLTS 
dan komponennya

Tersedianya SNI 
sistem dan komponen 
PLTS

Sistem 
terpasang 
telah sesuai 
dengan Standar 
Nasional 
Indonesia.

AgendA Riset
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	G-1					PENGEMBANGAN		PETA	POTENSI	ENERGI	BARU	DAN	TERBARUKAN	DAN	ANALISIS	KONvERSI	KE	ENERGI	
HIDROGEN.

(1) Penyiapan peta 
potensi energi baru 
dan terbarukan 
seperti surya, angin, 
berbagai sumber 
gas marginal yang 
tidak ekonomis, dan 
sumber biomassa/
biogas dan analisis 
Mengkon-versi 
ke bentuk energi 
hidrogen.

Peta potensi energi 
baru dan terbarukan 
surya, angin, berbagai 
sumber gas marginal 
yang tidak ekonomis, 
dan sumber biomassa/
biogas serta  analisis 
mengkonversi ke ben-
tuk energi hidrogen

Tersedianya dan  
peta potensi energi 
surya, angin, sumber 
gas marginal dan 
biomassa/biogas serta  
analisis mengkonversi 
ke bentuk energi 
hidrogen 

Basis Data 
dalam bentuk 
peta potensi 
berbagai sumber 
Energi Baru 
dan Terbarukan 
dan sumber 
gas marginal 
yang kurang 
ekonomis di 
Indonesia telah 
tersedia.

Pelaksanaan a.l. : 
BPPT, LIPI, DJLPE, 
DEPT.ESDM, 
Universitas.
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(1) Telaah teknologi 
elektrolisa 
air-alkalin, dan 
alternatif proses 
elektrolisa dengan 
menggunakan  
energi baru dan 
terbarukan dan 
teknik reforming dan 
gasifikasi pada suhu 
tinggi.

Model  teknik elektrolisa 
air-alkalin, dan Model 
awal teknik  reforming 
dan gasifikasi pada 
suhu tinggi.

Pilot plant hidrogen 
skala kecil telah  
dapat dibuat dengan 
penggunaan model 
dan tersedianya model 
teknik reforming dan 
gasifikasi pada suhu 
tinggi.

Tersedianya 
instalasi 
produksi gas 
hidrogen 
yang berbasis 
energi baru 
dan terbarukan 
yaitu surya, 
angin, dan atau  
biomassa. 

Tersedianya 
instalasi gas 
hidrogen dengan 
pemanfaatan 
sumber-sumber 
gas marginal 
untuk bahan 
pembutan gas 
hidrogen.

Tersedianya 
regulasi dan 
standardisasi 
sistem 
penyimpanan, 
distribusi, 
dan sistem 
keamanan 
pemakaian gas 
hidrogen

Pelaksanaan a.l. : 
BPPT, LIPI, DJLPE, 
LEMIGAS DEPT.
ESDM, Universitas

	G-2				PENGEMBANGAN	TEKNIK	PRODUKSI,	PENYIMPANAN,	DISTRIBUSI,	DAN	KEAMANAN	ENERGI	HIDROGEN

(2) Telaah teknologi 
pemisahan gas 
antara hidrogen, 
CO, dan oksigen

Teknik pemisahan gas 
antara hidrogen, CO, 
dan oksigen.

Tersedianya teknik 
awal pemisahan gas 
hidrogen, CO, dan 
oksigen

(3) Telaah 
pengembangan 
katalis, material 
adsorpsi, dan 
membran pemisah 
gas

Bahan dasar katalis, 
material absorbsi dan 
membran dapat di-
ekstrak dan dimurnikan.

Tersedianya teknik 
proses pembuatan 
katalis, material 
adsorpsi, dan 
membran untuk 
pembuatan gas 
hidrogen.
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(4) Telaah dan 
analisis teknologi 
penyimpanan 
hidrogen dengan 
metal hidrat, 
sistem daur 
ulang, dan sistem 
pembuangan, 
serta,. Teknologi 
sistem 
penyimpanan 
gas hidrogen 
untuk skala besar 
dan waktu yang 
panjang.

Model  analisis penyim-
panan hidrogen dengan 
metal hidrat, sistem 
daur ulang , dan sistem 
pembuangan serta. 
Model penyimpanan 
gas hidrogen untuk 
skala besar dan jangka 
panjang .

Tersedianya model 
penyimpanan gas 
hidrogen skala 
besar dan jangka 
panjang serta 
Tersedianya model 
awal penyimpanan 
gas hidrogen dengan 
metal hidrat, sistem 
daur ulang, dan sistem 
pembuangan.

(5) Telaah tekno-
ekonomi sistem 
distribusi,Studi 
keamanan, 
manajemen 
penyimpanan dan 
distribusi hidrogen.

Model analisis 
tekno-ekonomi sistem 
distribusi gas hidrogen, 
Model manajemen dan 
sistem keamanan

Tersedianya 
model awal sistem 
manajemen dan 
keamanan, pilot 
plant pembuatan gas 
hidrogen 

	G-3				PENGEMBANGAN	TEKNOLOGI	FUEL	CELL	PEMFC

(1) Pengembangan 
bahan membrane 
dan  elektroda/
katalis  fuel cell 
jenis PEMFC.

Rekayasa pembuatan 
membran dan elek-
troda/katalis dengan 
bahan baku utama 
dari luar negeri dapat 
dilakukan.

Stack fuel cell jenis 
portable PEMFC 
dengan kapasitas 
hingga 2,5 kW  
dgn kandungan 
lokal hingga 70 % 
telah dapat dibuat 
untuk keperluan 
rumah tangga, 
penggunaan khusus, 
atau keperluan 
telekomunikasi.

Disain  dan 
pengembangan 
sistem power 
generator 
PEMFC  
kapasitas 
modular hingga 
50 kW dengan 
kandungan lokal 
hingga 90 %.

Pelaksanaan a.l. : 
LIPI, BPPT, DJLPE, 
DEPT.ESDM, 
Universitas

(2) Pengembangan 
komponen gas 
feeder monopolar/ 
bipolar dan kolektor 
arus.

Komponen gas feeder 
jenis monopolar/bipolar.

Sistem portable fuel 
cell PEMFC hingga 2,5 
kW dapat dibuat.

Pada tahun 2015 
diharap kan telah 
terpasang fuel 
cell jenis PEMFC 
hingga kapasitas 
50 MW

AgendA Riset
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(3) Pengembangan 
disain sistem stack 
fuel cell  PEMFC 
dan kajian tekno 
ekonomi. 
Pengembangan 
kontrol gas

Disain sistem stack 
kapasitas hingga 2,5 
KW.Disain kontrol untuk 
sistem fuel cell hingga 
2,5 kW.

Telah digunakan 
hingga sekitar 500 unit 
kapasitas 2 – 2,5 kW, 
dengan total kapasitas 
hingga 1 MW  telah  
terpasang

Pada tahun 
2025 telah 
terpasang 
hingga 250 MW 
listrik.

	H-1				BAHAN	BAKAR	NUKLIR	DAN	PENGELOLAAN	LIMBAH	RADIOAKTIF

(1) Penyusunan data 
dasar untuk peng-
ambilan kebijakan 
pengembangan 
bahan bakar nuklir 
dan pengelolaan 
uranium jangka 
panjang.

Selesainya data dasar 
untuk pengambilan ke-
bijakan pengembangan 
bahan bakar nuklir dan 
pengelolaan uranium 
jangka panjang.

Tersedianya dokumen 
data dasar kebijakan 
pengembangan bahan 
bakar nuklir dan 
pengelolaan uranium 
jangka panjang.

Data terbukti 
pasokan 
uranium jangka 
panjang untuk 
mengamankan 
pengoperasian 
PLTN.

Pelaksanan a.l. : 
BATAN, 
BAPETEN,DJGSDM

(2) Eksplorasi 
uranium di daerah 
Kalimantan, serta 
pengembangan 
pabrik uranium 
oksida (yellow cake) 
skala pilot.

Selesainya eksplorasi 
uranium di daerah 
Kalimantan, serta 
beroperasinya pabrik 
’Yellow Cake’ skala 
pilot.

Berfungsinya tambang 
uranium di daerah 
Kalimantan, serta 
beroperasinya pabrik 
’yellow cake’ skala 
pilot.

Diketahuinya 
cadangan 
uranium di 
seluruh wilayah 
Indonesia

(3) Kajian teknologi 
dan ekonomi bahan 
bakar nuklir yang 
disesuaikan dengan 
jenis PLTN yang 
akan dikembangkan 
di Indonesia.

Selesainya kajian 
teknologi dan ekonomi 
bahan bakar nuklir.

Tersedianya dokumen 
kajian teknologi dan 
ekonomi bahan bakar 
nuklir.

Kemandirian 
memproduksi 
bahan dan 
elemen bakar 
nuklir.

(4) Kajian teknologi 
pengolahan limbah 
nuklir dan proses 
penyimpanan bahan 
bakar nuklir bekas.

Selesainya kajian 
teknologi pengolahan 
limbah nuklir dan 
proses penyimpanan 
bahan bakar nuklir 
bekas.

Tersedianya dokumen 
kajian teknologi 
pengolahan limbah 
nuklir dan proses 
penyimpanan bahan 
bakar nuklir bekas.

Kemandirian 
proses 
pengolahan 
limbah 
nuklir  dan 
penyimpanan 
bahan bakar 
nuklir bekas.
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	H-2				TEKNOLOGI	REAKTOR	DAN	SISTEM	PLTN

(1) Kajian teknologi dan 
keselamatan PLTN, 
transfer teknologi 
dan partisipasi 
industri nasional.

Siapnya ka-
jian teknologi dan 
keselamatan PLTN, 
transfer teknologi dan 
partisipasi industri 
nasional.

Tersedianya dokumen 
kajian teknologi dan 
keselamatan PLTN, 
transfer teknologi dan 
partisipasi industri 
nasional.

Litbang untuk 
pembangunan, 
operasi dan 
perawatan 
serta desain 
komponen dan  
sistem PLTN.

Pelaksanaan a.l. : 
BATAN,  DJLPE, 
BAPETEN,DJGSDM, 
DEPERIN

	H-3				PEMBANGUNAN	&	PENGOPERASIAN	PLTN

(1) Studi/kajian pro-
gram penerimaan 
masyarakat 
terhadap rencana 
pembangunan 
PLTN dan rekayasa 
sosial.

Selesainya studi/kajian 
program penerimaan 
masyarakat terhadap 
rencana pembangunan 
PLTN dan rekayasa 
sosial.

Tersedianya studi/
kajian program 
penerimaan 
masyarakat terhadap 
pembangunan dan 
pengoperasian PLTN.

Kecilnya 
penolakan 
masyarakat  
terhadap 
pembangunan 
pengoperasian  
PLTN di 
Indonesia.

Pelaksanaan a.l. : 
BATAN, 
BAPETEN,DJGSDM, 
DJLPE

(2) Studi/kajian regulasi 
/UU dan peraturan 
pelaksanaannya, 
penyiapan dan 
penyelesaian sistem 
perizinan nasional, 
perizinan konstruksi 
PLTN.

Selesainya studi/kajian 
penyiapan sistem dan 
proses perizinan 
nasional, perizinan 
 konstruksi PLTN 
pertama di Indonesia.

Adanya dokumen studi 
/kajian peraturan dan 
sistem perizinan untuk 
pembangunan dan 
pengoperasian PLTN.

Peraturan 
dan perizinan 
pembangunan 
dan 
pengoperasian 
PLTN 
selanjutnya.

Pelaksanaan a.l. : 
BATAN, 
BAPETEN,DJGSDM, 
DJLPE

(3) Studi/kajian 
penyiapan tapak 
dan draf dokumen 
pendukung URD, 
PSAR, BIS, AMDAL 
serta pendanaan 
dan pembentukan 
’owner’ PLTN.

Selesainya studi/ 
kajian penyiapan tapak 
dan draf dokumen 
pendukung URD, 
PSAR, BIS, AMDAL 
serta pendanaan dan 
pembentukan ’owner’ 
PLTN.

Tersedianya pilihan 
lain tapak PLTN 
dan draf dokumen 
pendukung URD, 
PSAR, BIS dan 
AMDAL

Studi dan 
penyiapan 
tapak PLTN 
terpilih lainnya 
di wilayah Jawa-
Madura-Bali

AgendA Riset
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	H-4				PEMANFAATAN	TEKNOLOGI	NUKLIR	UNTUK	MENDUKUNG	ENERGI	FOSIL	DAN	TERBARUKAN

(1) Penggunaan 
Teknik Nuklir untuk 
eksplorasi dan 
manajemen sumber 
panas bumi, serta 
mikrohidro

Eksplorasi Geothermal 
di Si bayak, Kamojang 
dan Lahendong. 
mikrohidro di Bribin, 
dan daerah Indonesia 
bagian Timur 

Hasil eksplorasi 10 
MW di Sibayak, 200 
MW di Kamojang dan 
60 MW di Lahendong, 
mikrohidro 440 kW di 
Bribin

Membantu 
peningkatan 
hasil ekplorasi 
panas bumi 
untuk memasok 
3,8% kebutuhan 
bauran energi 
nasional.

Pelaksanaan a.l. : 
BATAN, PERTAMINA

(2) Biofuel / biodiesel, 
mutation breeding 
untuk mendapatkan 
tanaman non-
pangan penghasil 
biodiesel dengan 
kualitas yang baik.

Explorasi tanaman 
yang berpotensi 
sebagai bahan baku 
biofuel  selain tanaman 
yang telah dikebunkan 
secara massal seperti 
kelapa sawit Pengem-
bangan bibit jarak 
pagar (Jatropha curcas) 
unggul sebagai sumber 
BBM alternatif 

Data base potensi 
bahan  baku biofuel 
di Indonesia dengan 
ditemukannya 
berbagai varietas bibit 
jarak yang unggul.

Ketersediaan 
aneka ragam 
bahan baku 
untuk produksi 
biodiesel dari 
sumber hayati 
nasional dalam 
mendukung 
program 
ketahanan 
energi 
nasional serta 
kemudahan 
para stake 
holder untuk 
mendapatkan 
informasi 
potensi bahan 
baku dan 
pengembangan 
produksi di 
setiap daerah

Pelaksanaan a.l. : 
BATAN

(3) Penggunaan mesin 
berkas elektron 
untuk pengurang-
an polusi udara 
dari pembangkit 
listrik dengan energi 
konvensional

Engineering design 
untuk PLTU batubara di 
Suralaya

Terpasangnya demo 
plant MBE di PLTU 
Suralaya

Pemakaian 
MBE pada 
PLTU batubara 
dengan 
kapasitas besar 
dan terletak 
didaerah padat 
penduduk 
seperti pulau 
Jawa

Pelaksanaan a.l. : 
BATAN
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(4) Pengembangan 
konsep reaktor 
co-generation 
untuk produksi air 
bersih, penggunaan 
panas proses (untuk 
industri, pencairan 
batubara dan EOR)

Mengikuti perkembang-
an program penelitian 
pencairan batubara dan 
bila diperlukan untuk 
EOR

Mengikuti 
perkembangan 
program penelitian 
pencairan batubara 
dan bila diperlukan 
untuk EOR

Mengikuti 
perkembangan 
program 
penelitian 
pencairan 
batubara dan 
bila diperlukan 
untuk EOR

Pelaksanaan a.l. : 
BATAN

(1) Rekayasa prototipe, 
struktur dasar, 
chamber, turbin, 
dan generator 

Initial test sistem 
integrasi hasil review 
desain

Instalasi demo plant 
sistem pembangkit 
tenaga ombak

Scaling-up 
kapasitas 
daya sistem 
pembangkit 
listrik tenaga 
ombak.

Pelaksanaan a.l. : 
BPPT, Universitas

	I-1					RANCANG	BANGUN	DAN	REKAYASA	wave power generator

(1) Pengembangan 
teknologi dan 
standardisasi sistem 
dan komponen

Terstandarisasinya 
sistem dan komponen 
PLT mikrohidro

Didapatkan tambahan 
SNI untuk  sistem 
dan komponen PLT 
mikrohidro

Pengembangan 
dan 
pemanfaatan 
PLT mikrohidro 
untuk memenuhi 
PEN

Pelaksanaan a.l. : 
BPPT, Litbang 
ESDM dan 
Perguruan Tinggi

	j-1				RANCANG	BANGUN	TEKNOLOGI	PLTM

(1) Inventarisasi 
cadangan CBM di 
Rambutan Suma-
tera Selatan

Perhitungan short 
dan long term reserve 
dengan metoda 
dewatering

Adanya Fasilitas dan 
perkiraan cadangan 
CBM di Rambutan 
Sumsel

Produksi CBM 
di Rambutan 
sebesar 1- 1,5 
BcfD

Pelaksanaan a.l. :
Litbang ESDM, 
BPPT dan 
perguruan Tinggi.

	K-1				PENGEMBANGAN	BASIS	DATA	CBM	INDONESIA.

AgendA Riset



�� AgendA Riset nAsionAl 2006 – 2009

DEWAN RISET NASIONAL 2006 DEWAN RISET NASIONAL 2006DEWAN RISET NASIONAL 2006 DEWAN RISET NASIONAL 2006

	 	 	 	 					INDIKATOR	 	
	 NO				 KEGIATAN							 	TARGET	CAPAIAN				 					KEBERHASILAN				 	SASARAN											KETERANGAN
	 	 	 2009	 				2009	 					AKHIR	2025

II  PROGRAM DIFUSI DAN PEMANFAATAN IPTEK

(1) Pemanfaatan SKEA  
pembangkit listrik 
di pedesaan, lokasi 
terpencil dan pulau 
serta untuk nelayan

Terwujudnya 
pemanfaatan berbagai 
tipe dan kapasitas 
SKEA di berbagai lokasi 
terpilih

Meningkatnya jumlah 
desa /wilayah yang 
memanfaatkan 
teknologi SKEA skala 
kecil untuk pembangkit 
listrik maupun pemom-
paan air

Terwujudnya 
pemanfaatan 
1000 unit 
SKEA di 
pantai selatan 
pulau Jawa

Pelaksanaan 
a.l. : LAPAN, 
Universitas, LSM, 
DJLPE

	A-1				DISEMINASI	DAN	PEMANFAATAN	TEKNOLOGI	SKEA

(2) Pemanfaatan 
SKEA inter-koneksi 
dengan grid/
jaringan PLN

Terwujudnya dokumen 
hasil studi dan kajian 
pemanfaatan SKEA

Harga energi listrik 
yang dibangkitkan 
menurun dan dapat 
kompetitif dengan 
energi terbarukan 
lainya

Terwujudnya 
pemanfaatan 
SKEA kecil untuk 
perahu nelayan 
dan bagan 
penangkap ikan di 
berbagai wilayah. 

Terwujudnya 
pemanfaatan 
SKEA  di :
Maluku Tenggara, 
Halmahera 
Tengah, Rote, 
Madura, Sulawesi 
Selatan, Sulawesi 
Utara, Gorontalo, 
Nias,  NTB dan 
Kepulauan Seribu 
dan Karimunjawa

 Tersedianya  
SKEA dengan 
harga yang 
terjangkau

Tersedianya 
sistem hibrida 
angin–diesel, 
angin-pv dan 
sumber energi 
lainnya. 

Pemanfaatan 
SKEA dengan 
jaringan PLN di 
NTT, NTB.
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	B-1				PENGEMBANGAN	PAKET	TEKNOLOGI	PEMBAKARAN	BATUBARA	YANG	SESUAI	KEBUTUHAN	PENGGUNA

(1) Identifikasi dan 
formulasi kebutuhan 
teknologi peman-
faatan batubara

Tersedianya paket 
teknologi pembakaran 
batubara untuk 
pembangkitan listrik 
maupun aplikasi lainnya

Peningkatan jumlah 
penerapan paket 
teknologi pembakaran 
batubara untuk 
pembangkitan listrik 
maupun aplikasi lainnya

Peningkatan 
kontribusi IPTEK 
dalam kegiatan 
pemanfaatan 
batubara

Pelaksanaan a.l. : 
BPPT, 
LIPI,TEKMIRA, 
DJLPE, Dept.ESDM, 
Perguruan Tinggi,

(2) Penyediaan 
informasi dan 
pengembangan 
paket teknologi 
pemanfaatan 
batubara

Tersedianya teknologi/ 
paket teknologi: 
gasifikasi, blending, 
pencucian, desulfurisasi 
gas buang, pembrik-
etan dan pencairan 
batubara

Peningkatan jumlah 
penerapan teknologi 
pemanfaatan batubara

	B-2				PENGEMBANGAN	SISTEM	TRANSFER	/DIFUSI	TEKNOLOGI	BATUBARA	KUALITAS	RENDAH

(1) Pengembangan 
sistem diseminasi 
informasi teknologi 
batubara kualitas 
rendah secara 
elektronik

Tersedia sistem 
diseminasi infor-
masi teknologi batubara 
kualitas rendah dengan 
teknologi ICT

Peningkatan jumlah 
penerapan teknologi 
pemanfaatan batubara 
oleh pengguna

Peningkatan 
kontribusi iptek 
dalam kegiatan 
pemanfaatan 
batubara

Pelaksanaan a.l. : 
BPPT,LIPI, TEK-
MIRA, DJLPE, Dept.
ESDM, Perguruan 
Tinggi,

(2) Pengembangan 
model percontohan 
aplikasi peman-
faatan batubara

Tersedianya model 
percontohan aplikasi 
pemanfaatan batubara

(1) Penguatan kelem-
bagaan pelaku 
bisnis pemanfaatan 
batubara

Berfungsinya secara  
optimal kelembagaan 
pelaku bisnis peman-
faatan batubara

Meningkatnya jumlah 
pelaku dan kegiatan 
bisnis dibidang 
pemanfaatan batubara

Kemandirian 
kelembagaan 
pelaku bisnis 
pemanfaatan 
batubara

(2) Pendidikan dan 
pelatihan  peng-
guna batubara dan 
sosialisasi teknologi 
pemanfaatan 
batubara

Pemahaman dan 
ketrampilan  peng-
guna batubara, 
pemahaman pelaku 
bisnis tentang teknologi 
pemanfaatan batubara. 
Berkembangnya bisnis 
jasa konsultansi dan 
pendukung lainnya

AgendA Riset
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	C-1				DISEMINASI	ENERGI	PANAS	BUMI

(1) Sosialisasi pengem-
bangan panas bumi 
sesuai kepentingan 
energi terbarukan

Masyarakat lokal 
well-informed terhadap 
Pembangkit Listrik 
Tenaga Panas Bumi

Telah dapat 
dioperasikannya 
pembangkit panas bumi 
sesuai rencana 2009

Dukungan 
masyarakat 
pada 
pemanfaatan 
sumber energi 
panas bumi

Pelaksanaan a.l. : 
BPPT, LITBANG 
ESDM, Universitas

	D-1				SOSIALISASI	BiofUel SEBAGAI	BAHAN	BAKAR	ALTERNATIF	MINYAK	DIESEL

(1) Publikasi melalui 
media cetak, 
elektronika, forum 
dialog, seminar dan 
pameran

Terpublikasikannya 
biodiesel di masyarakat 

Publikasi melalui media 
cetak dan elektronika, 
forum dialog, seminar  
serta pameran tingkat 
lokal dan nasional

Meningkatnya 
pemahaman 
masyarakat 
terhadap biofuel 
sebagai bahan 
bakar baru 
terbarukan

Pelaksanaan a.l. : 
BPPT, LIPI, Univer-
sitas

(2) Demo penggunaan 
bahan bakar biodie-
sel pada kendaraan 
umum

Digunakannya bahan 
bakar biofuel pada 
kendaraan   instansi 
Pemerintah dan 
sebagian angkutan 
umum serta dipakai 
pada industri. 

Penggunaan bahan 
bakar biofuel pada 
seluruh kendaraan 
pemerintah dan 
sebagian kendaraan 
umum di kota besar, 
serta penggunaan pada 
industri.

Meluasnya  
penggunaan 
biofuel sebagai 
bahan bakar 
alternatif

	D-2				PENGEMBANGAN	PAKET	TEKNOLOGI	PRODUKSI	BIOFUEL	SECARA	TEPAT	GUNA

(1) Indetintifikasi 
kebutuhan  daerah 
untuk memproduksi 
biofuel  secara 
terdesentralisasi

Diperolehnya informasi 
daerah yang berpotensi 
memproduksi biofuel 
skala kecil-menengah

Data base daerah 
potensial untuk produksi 
biofuel skala kecil-
menengah

Penerapan 
teknologi 
produksi biofuel 
skala kecil-
menengah di 
daerah terpencil

Pelaksanaan a.l. : 
BPPT, LIPI, Univer-
sitas

(2) Pengembangan 
sistem produksi 
biofuel skala 
kecil-menengah 
terintegrasi dengan 
budidaya bahan 
baku yang tersedia 
di tiap daerah 

Tersedianya paket 
teknologi produksi bio-
fuel skala kecil-mene-
ngah

Diterapkannya paket 
teknologi produksi 
biofuel skala kecil-
menengah

Peningkatan 
ketahanan 
bahan bakar 
daerah 
khususnya 
daerah/pulau 
terpencil
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	D-3				PENGEMBANGAN	SISTEM	DIFUSI	TEKNOLOGI	BUDIDAYA	BAHAN	BAKU	DAN	PRODUKSI	BiofUel

(1) Pengembangan 
sistem  diseminasi 
teknologi budidaya 
bahan baku dan 
produksi biofuel

Terselenggaranya 
program difusi teknologi 
budidaya baku dan 
produksi  biofuel

Meningkatnya  
pemahaman dan 
pengetahuan petani/
teknisi lokal tentang 
teknologi tepat guna 
budidaya bahan baku 
dan produksi biofuel

Meningkatnya 
kontribusi 
petani/teknisi 
lokal dalam 
budidaya bahan 
baku dan 
produksi biofuel

Pelaksanaan a.l. : 
BPPT, LIPI, Univer-
sitas

(2) Publikasi produk 
pengembangan 
teknologi tepat guna 
budidaya bahan 
baku dan produksi 
biofuel

Tersedianya buku, 
poster, leaflet dan 
lain-lain  

Penerapan teknologi 
budidaya bahan baku 
dan produksi biodiesel  
oleh petani dan teknisi 
lokal

Terciptanya 
strategi, skema 
dan iklim 
kerjasama yang 
baik antara 
stakeholders 
industri biodiesel 
mulai dari 
penyedia bahan 
baku, industri 
pemasok, industri 
pengguna, 
investor, lembaga 
riset dan regulator

Pelaksanaan a.l. : 
BPPT, LIPI, Univer-
sitas

	F-1					PENGEMBANGAN	PROTOTIPE	SISTEM	PLTS	SKALA	KECIL	DAN	MENENGAH

(1) Diversifikasi sistem 
PLTS, untuk daerah 
terpencil dan 
terisolir

Penerapan sistem 
PLTS seperti hibrid, 
sistem komunikasi, 
penyimpan vaksin di 
wilayah terpencil di 
Indonesia

Terpasangnya berbagai 
sistem sistem PLTS 
dengan kapasitas 10 
MW.

Terbentuknya 
Standar 
Nasional 
Indonesia untuk 
berbagai sistem 
PLTS dan 
komponen

Pelaksanaan a.l. : 
BPPT, LIPI, Univer-
sitas

	G-1				PENYEDIAN	PAKET	INFORMASI,	DAN	PELATIHAN	TENTANG	TEKNOLOGI	ENERGI	HIDROGEN.

(1) Sosialisasi teknologi 
energi hidrogen dan 
teknologi fuel cell

Tumbuhnya pemaham-
an masyarkat dan 
pelaku bisnis pada 
pentingnya penggu-
naan energi hidrogen & 
fuel cell sebagai energi 
alternatif dan kompeti-
tor utama BBM

Meningkatnya 
perhatian masyarakat 
pada kegiatan 
pengembangan IPTEK 
energi hidrogen dan 
fuel cell

Telah cukup 
siapnya 
masyarakat 
luas dalam 
menggunakan 
energi hidrogen 
dan fuel cell 
sebagai sumber 
dan pembangkit 
energi listrik

Pelaksanan a.l. : 
LIPI, BPPT,  DJLPE, 
DEPT.ESDM, 
Universitas

AgendA Riset
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(2) Penyediaan 
informasi dan 
pengembangan 
paket pelatihan 
penggunaan sistem 
pembangkit listrik 
fuel cell berbasis 
energi gas hidrogen

Paket pelatihan peng-
gunaan 

Tersedianya paket 
pelatihan pengunaan 
sistem pembangkit 
listrik fuel cell PEMFC

	G-2				PENGEMBANGAN	SISTEM	TRANSFER	/DIFUSI	TEKNOLOGI	ENERGI	HIDROGEN

(1) Pengembangan 
sistem diseminasi 
teknologi berbasis 
elektronik/internet, 
dan media cetak

Tersedianya program 
difusi teknologi melalui 
media elektronik/inter-
net, dan media cetak

Meningkatnya perhatian 
dan peran serta 
masyarakat dalam 
kegiatan penyebaran 
informasi teknologi fuel 
cell dan penggunaan 
energi hidrogen.

Terjadinya diver-
sifikasi produk 
aplikasi fuel cell 
serta meningkat-
nya investasi 
manufaktur untuk 
pemenuhan 
permin-taan 
dalam negeri dan 
peluang ekspor 
dan meningkat 
pula pengem-
bangan instalasi 
produksi, penyim-
panan, dan 
distribusi gas 
hidrogen.

Pelaksanan a.l. : 

LIPI, BPPT,  
DJLPE, DEPT.
ESDM, Universitas

(2) Sosialisasi peng-
gunaan PLTN 
sebagau bagian 
dari pemenuhan  
kebutuhan eergi 
nasional jangka 
panjang

	G-3				PENINGKATAN	KESIAPAN	PENGGUNA	UNTUK	MENGADOPSI	TEKNOLOGI	ENERGI	HIDROGEN

(1) Sosialisasi
Iptek nuklir 
untuk mendukung 
pengembangan 
EBT

Pelaksanan a.l. : 
BATAN, LIPI, 
Universitas
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III   PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK

(1) Peningkatan 
kemampuan SDM

Peningkatan peneliti 
dengan tingkat 
pendidikan S2 dan S3

Peningkatan jumlah 
peneliti dengan tingkat 
akademis S2 dan S3,

Tersedianya 
SDM dan sarana 
serta prasarana 
penelitian yang 
dibutuhkan untuk
mengembangkan 
kapasitas 
nasional

Pelaksanaan a.l. : 
LPND RISTEK, 
DEPT ESDM

	A							PENGUATAN	INTERNAL	KELEMBAGAAN	IPTEK	DAN	KELEMBAGAAN	PENDUKUNGNYA

(2) Pengembangan 
sarana dan prasana 
penelitian

Terpenuhinya 
kebutuhan sarana dan 
prasarana penelitian

Peningkatan produk-
tivitas penelitian yang 
dihasilkan

	B							KERjASAMA	ANTAR	LEMBAGA	IPTEK	DALAM	NEGERI

(1) Menghimpun 
kemampuan 
manufacturing, 
departemen teknis 
terkait, dan pemda 
untuk bekerjasama 
/kemitraan 
diseminasi teknologi 

Peningkatan koordinasi 
dan kerjasama dalam 
penerapan dan 
penelitian teknologi .

Peningkatan jumlah 
kerjasama dalam 
penerapan dan Peng-
kajian Teknologi.

Adanya 
kemampuan 
nasional dari 
berbagai lembaga 
pemerintah 
maupun swasta 
terkait 

Pelaksanaan a.l. : 
LPND RISTEK, 
DEPT ESDM

(2) Pengembangan 
jaringan antar 
lembaga pemerintah 
dan legislatif yang 
berkaitan dengan 
teknologi energi

Terbentuknya forum 
antar pengambil 
keputusan, baik pusat 
maupun daerah

Terjalinnya  komuni-
kasi yang efektif antar 
pengambil keputusan

Peningkatan 
komunikasi 
antar  pengambil 
keputusan dalam 
pengembangan 
teknologi energi

	C							KERjASAMA	DENGAN	KELEMBAGAAN	INTERNASIONAL	

(1) Kerjasama penelitian, 
pengembangan dan 
penerapan teknologi 
energi 

Peningkatan intensitas 
kerjasama internasional

Peningkatan 
jumlah kerjasama dan 
penerapan produk 
kerja-sama teknologi

Pengakuan 
internasional 
terhadap produk 
teknologi 
nasional 

Pelaksanaan a.l. : 
LPND RISTEK, 
DEPT ESDM

(2) Pengembangan 
lembaga untuk 
kalibrasi dan 
standardisasi 

Terbentuknya lembaga 
standardisasi dan 
kalibrasi produk  
teknologi energi dan 
komponen

Tersedianya lembaga 
untuk standardisasi 
dan kalibrasi produk 
teknologi energi dan 
komponen

Lembaga yang 
terakreditasi 
secara 
Internasional 
dan produk 
teknologi energi 
dalam negeri  
tersertifikasi 
secara 
Internasional

AgendA Riset
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	 	 	 	 					INDIKATOR	 	
	 NO				 KEGIATAN							 	TARGET	CAPAIAN				 					KEBERHASILAN				 	SASARAN											KETERANGAN
	 	 	 2009	 				2009	 					AKHIR	2025

IV  PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI

(1) Kemitraan dengan 
sektor manufaktur 
nasional untuk 
komersialisasi hasil 
IPTEK  energi

Tersedianya sistem 
produksi komponen dan 
sistem teknologi energi 
(sektor manufaktur)

Peningkatan jumlah 
produksi komponen 
dan sistem fabrikator 
lokal

Tersedianya 
komponen dan 
sistem teknologi 
energi  yang 
diproduksi secara 
nasional

Pelaksanaan a.l. : 
LPND RISTEK , 
DEPARTEMEN 
ESDM dan 
Perguruan Tinggi

	A								PEMBERDAYAAN	INDUSTRI	NASIONAL	PADA	BIDANG	ENERGI	BARU	DAN	TERBARUKAN	

(2) Perencanaan 
kelistrikan daerah 
dan studi kelayakan 
teknologi energi 
(pembangkit 
listrik dg sumber 
energi baru dan 
terbarukan) 
bekerjasama 
dengan Pemda dan 
swasta

Tersedianya rencana 
pembangunan 
kelistrikan dan studi 
kelayakan pembangkit 
listrik energi baru dan 
terbarukan

Adanya kesiapan 
Pemda dan swasta 
untuk menerapkan 
pembangkit listrik 
energi baru dan ter-
barukan. yang akan 
dibangun

Peningkatan 
jumlah 
pemanfaatan 
batubara kualitas 
rendah sesuai 
target pasokan 
batubara dalam 
fuel-mix energi 
nasional

Pelaksanaan a.l. : 
LPND RISTEK , 
DEPARTEMEN 
ESDM dan 
Perguruan Tinggi

(3) Penyusunan 
masukan kebijakan 
mengenai 
kandungan lokal  
komponen teknologi 
energi baru dan 
terbarukan

Adanya masukan 
regulasi untuk 
meningkatkan 
kandungan lokal 
komponen teknologi 
energi baru dan 
terbarukan. 

Terbitnya regulasi 
tentang batasan kan-
dungan lokal dalam 
penerapan berbagai 
sistem teknologi baru 
dan terbarukan. 

Kemandirian 
nasional dibidang 
penyediaan 
komponen dan 
sistem teknologi 
yang berbasis 
teknologi 
energi baru dan 
terbarukan.

Pelaksanaan a.l. : 
LPND RISTEK , 
DEPARTEMEN 
ESDM dan 
Perguruan Tinggi

(4) Keringanan pajak 
dan dukungan 
kemudahan impor 
sistem /komponen 
teknologi 
energi baru dan 
terbarukan untuk 
pengembangan 
dan penguasaan 
teknologi tersebut 

Insentif pajak dan 
dukungan kemudahan 
untuk pengembangan 
regulasi dan 
standardisasi sistem 
pendukung dan sistem 
produksi  teknologi 
energi baru dan 
terbarukan.

Ketepatan dari 
pemerintah tentang 
insentif penggunaan 
energi yang diproduksi 
oleh energi baru dan 
terbarukan

Peningkatan 
konstribusi 
penggunaan 
energi baru dan 
terbarukan pada 
penyediaan 
baur-an energi, 
pada Pengelolaan 
Energi Nasional 
2005.

Pelaksanaan a.l. : 
LPND RISTEK, 
DEPARTEMEN 
ESDM dan 
Perguruan Tinggi
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	 	 	 	 					INDIKATOR	 	
	 NO				 KEGIATAN							 	TARGET	CAPAIAN				 					KEBERHASILAN				 	SASARAN											KETERANGAN
	 	 	 2009	 				2009	 					AKHIR	2025

IV  PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI

(5) Pengembangan 
kerjasama litbang 
dan kemampuan 
sistem produksi 
skala industri 
(scale-up).

Kerjasama antara 
litbang khususnya 
LPND Ristek, 
Perguruan Tinggi dan 
Litbang Departemen 
ESDM dalam satu 
program peningkatan 
hasil IPTEK teknologi 
energi baru dan 
terbarukan menjadi 
skala industri.

Terbentuknya Industri 
nasional yang mampu 
sepenuhnya dalam 
melaksanakan 
kegiatan Engineering, 
Procurement and  
Construction (EPC) 
teknologi energi baru 
dan terbarukan skala 
komersial yang ber-
dasarkan kerjasama 
antar litbang
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3.3.   AGENDA RISET TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN 

TRANSPORTASI

3.3.1  Latar Belakang Permasalahan

Masalah transportasi adalah masalah yang sangat kompleks karena 

mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, finansial, sosial, lingkungan 

hidup, politik, bahkan pertahanan dan keamanan serta ketertiban 

masyarakat (kamtibmas). Hal ini karena kegiatan transportasi adalah 

kegiatan derivatif (derivative demand) yang diturunkan dari berbagai kegiatan 

manusia seperti sekolah, bekerja, bisnis, kegiatan sosial, pengiriman 

logistik, dan sebagainya.

Transportasi terdiri atas unsur-unsur obyek angkutan (manusia 

dan barang), alat angkut (sarana/kendaraan), prasarana dan sistem 

(termasuk manajemen, dan lain-lain). Permasalahan yang dihadapi 

oleh transportasi antarkota pada umumnya agak berbeda dengan 

transportasi perkotaan. Dalam konteks transportasi antarkota (matra air, 

darat, maupun udara), permasalahan umum berupa keterbatasan sarana 

dan prasarana, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Sedangkan 

dalam konteks transportasi perkotaan, permasalahan umumnya lebih 

didominasi oleh kemacetan lalu lintas yang berdampak sangat luas pada 

tingkat mobilitas yang merupakan cerminan dari tingginya intensitas 

kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

Obyek angkutan mencakup jumlah dan karakteristiknya serta 

asal ataupun tujuan perjalanan. Dalam hal angkutan penumpang, 

permasalahan pokok adalah adanya excess demand dimana jumlah 

angkutan selalu lebih tinggi dari pada kapasitas yang tersedia. Hal yang 

sama juga terjadi pada angkutan barang dan jasa  yang terus meningkat 

seiring dengan peningkatan jumlah produksi dan jumlah konsumsi. Oleh 

karena itu, salah satu cara mengatasinya yakni dengan menyediakan 

moda angkutan yang berkapasitas besar (angkutan massal).
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Data tahun 2003 menunjukkan bahwa peran antarmoda dalam 

pengangkutan penumpang tidak seimbang. Untuk moda angkutan jalan, 

misalnya, peran dalam pengangkutan penumpang mencapai angka sekitar  

92 persen,   sedangkan moda angkutan kereta api dan Angkutan Sungai, 

danau dan Penyeberangan (ASDP) masing-masing hanya mencapai 

angka  6 persen dan 1 persen. Hal yang sama juga terjadi pada moda 

angkutan laut dan udara yang masing-masing di bawah 1 persen. Oleh 

karena itu, untuk meningkatkan peran angkutan laut dan udara sekaligus 

meningkatkan sinergi antarmoda, maka perlu diterapkan transportasi 

antar/multimoda, khususnya untuk daerah yang pada saat ini tingkat 

kebutuhannya sudah sangat tinggi.

Dalam hal sarana dan prasarana, permasalahan yang terjadi 

meliputi masalah kapasitas, kenyamanan, keselamatan dan kehandalan. 

Permasalahan ini umumnya terjadi karena kapasitas yang tidak men-

cukupi, baik dalam arti jumlah (kuantitas) maupun karena keterbatasan 

manajemen sehingga sarana dan prasarana yang ada tidak termanfaatkan 

secara optimum.

Permasalahan lain yang terkait dengan sarana adalah dalam peng-

gunaan energi dan dampaknya pada lingkungan hidup. Proporsi peng-

gunaan energi oleh sektor transportasi yang mencapai lebih 30 persen 

dari total penggunaan energi nasional yang hampir seluruhnya (92%) 

bersumber dari BBM tidak saja menimbulkan masalah pasokan energi 

BBM, melainkan juga berdampak buruk pada lingkungan. Oleh karena itu, 

penting untuk dipikirkan energi pengganti BBM disatu pihak dan solusi 

terhadap pencemaran lingkungan di lain pihak. Selain itu juga penting 

untuk dipikirkan penggunaan produk lokal dalam sektor transportasi 

agar peran industri dalam negeri dapat bertahan pada era pasar global.

Di samping masalah-masalah di atas, sektor transportasi juga 

menghadapi kendala dalam hal kesisteman, yang mencakup antara lain 

manajemen/pengaturan, keamanan, kualitas dan kuantitas SDM (sebagai 

AgendA Riset
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pelaku perjalanan dan sebagai penyedia jasa), peraturan/perundang-

undangan dan kebijakan pendukung.

Selanjutnya, pembangunan sistem transportasi perlu mempertim-

bangkan aspek kemanusiaan dan keadilan. Aspek kemanusiaan menyangkut 

kualitas layanan yang disediakan, sedangkan aspek keadilan menyangkut 

kesetaraan aksesibilitas baik yang terkait dengan strata sosial, wilayah, jender 

dan lain-lain seperti ibu-ibu hamil, para lanjut usia dan penyandang cacat.

Pada dasarnya keberhasilan pembangunan sektor transportasi tidak 

hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal di dalam sistem transportasi, 

tetapi juga oleh faktor-faktor eksternal. Faktor eksternal yang dimaksud 

antara lain berupa kebijakan tata ruang yang sangat berpengaruh terhadap 

pola perjalanan (orang dan barang), kebijakan energi, lingkungan hidup, serta 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keuangan, perpajakan 

dan subsidi yang sangat berpengaruh terhadap iklim investasi, pembiayaan 

sektor transportasi, dan peran serta masyarakat.

Berangkat dari kompleksitas permasalahan di atas, riset dibidang 

transportasi perlu didukung oleh riset pada bidang-bidang lainnya 

seperti (a) sains dasar yang antara lain mencakup material, korosi, 

simulasi dan pemodelan, (b) teknologi informasi, dalam rangka 

optimisasi kinerja sistem transportasi, (c) energi dan lingkungan hidup 

dalam rangka penggunaan energi alternatif dan minimisasi dampak 

lingkungan, serta (d) sosial kemanusiaan, dalam rangka memperbaiki 

perilaku bertransportasi dan memenuhi permintaan masyarakat.

3.3.2  Arah Kebijakan dan Prioritas Utama

(a)  Arah Kebijakan

Salah satu tahap yang paling mendasar yang diperlukan dalam 

penyusunan konsep kebijakan adalah tahap identifikasi masalah, khu-
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susnya indentifikasi permasalahan kunci yang bernilai strategis. Dalam 

identifikasi ini, aspek yang diperhatikan  tidak hanya menyangkut tentang 

kondisi transportasi yang ada, melainkan juga  kemungkinan terjadinya 

perubahan di masa datang sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan 

dalam Sistim Transportasi Nasional (SISTRANAS).

Pendekatan yang umum digunakan untuk melihat kinerja pe-

nyelenggaraan transportasi adalah dari aspek pemenuhan kebutuhan 

transportasi yang memadai dan pelayanan. Kedua aspek ini dapat 

dijadikan barometer keberhasilan suatu sistem transportasi. Oleh kare-

na itu, masalah-masalah kunci yang berkaitan dengan pemenuhan 

kebutuhan transportasi yang memadai dan pelayanan dapat dianggap 

sebagai isu-isu yang strategis bagi keberhasilan ataupun pencapaian 

tujuan sistem transportasi nasional yang handal, efektif, efisien, ber-

keadilan, berkelanjutan (sustainable) dan memberi nilai tambah bagi sektor 

lain. Pada masa yang akan datang, pembangunan sistem transportasi 

diharapkan dapat mendukung pembangunan sektor-sektor lain seperti 

pariwisata, pembangunan kawasan perdesaan/terpencil, kawasan per-

kotaan, kawasan perbatasan, dan sebagainya.

Sejalan dengan itu, sampai dengan tahun 2009, arah kebijakan Iptek 

untuk pengembangan teknologi dan manajemen transportasi seyogyanya 

diarahkan untuk (1) meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi untuk menjawab berbagai isu yang berkaitan dengan 

kebutuhan (demand), pasokan (supply) dan pelayanan transportasi, seperti 

keselamatan, keamanan, kehandalan dan kenyamanan, serta terjangkau 

masyarakat luas; (2) meningkatkan kemampuan iptek strategis dalam 

rangka pengembangan sistem transportasi nasional yang handal, efektif 

dan efisien yang sesuai kebutuhan masyarakat, kondisi fisik wilayah 

serta sosial-ekonomi budayanya; (3) meningkatkan penguasaan dan 

kemampuan teknologi industri dalam negeri untuk mendukung sistem 

transportasi nasional guna mendukung kelancaran sistem operasional 
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dan kemampuan untuk merawat serta ramah lingkungan dan hemat 

energi; (4) meningkatkan kapasitas teknologi pada sistem produksi di 

dunia usaha dan industri serta peningkatan sinergi antar komponen 

sistem inovasi; (5) meningkatkan kemampuan manufakturing teknologi 

tinggi dan tepat guna yang berdaya saing internasional untuk mendukung 

pembangunan sarana dan prasarana transportasi dan (6) memperkuat 

kerja sama kelembagaan yang berkelanjutan dan terintegrasi untuk 

mengimplementasikan berbagai rekomendasi hasil riptek dengan men-

sinergikan kemampuan industri nasional.

(b)  Prioritas Utama

Prioritas utama dalam pengembangan teknologi dan manajemen 

transportasi adalah:

(1)   Mengembangkan program-program iptek transportasi dengan kriteria 

terintegrasi, sesuai kebutuhan masyarakat serta mengutamakan 

keselamatan, keamanan dan kesesuaian dengan komponen lokal, 

(2)   Meningkatkan riset pengembangan dalam sistem manajemen dan 

studi kelayakan transportasi yang mencakup angkutan perkotaan 

(urban transportation) dan angkutan umum (public transportation). 

Termasuk dalam hal ini adalah demand management, rekayasa 

pembiayaan (financial engineering), kebijakan tarif dan pricing policy, 

kemampuan teknologi dalam negeri dengan memperbesar peng-

gunaan komponen lokal, mitigasi dampak sosial dan lingkungan, 

pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta 

ilmu dasar dalam optimisasi sistem transportasi. Selain itu perlu 

pula dipikirkan aspek konservasi energi bagi kegiatan transportasi 

misalnya dengan pengembangan kendaraan dengan teknologi 

hibrid, penggunaan kendaraan tidak bermotor dsb.

(3)    Meningkatkan riset guna mendukung rencana induk (masterplan) 

sistem transportasi antar/multi moda di daerah-daerah yang tingkat 
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kebutuhannya sudah sangat tinggi, seperti Sumatera, Jawa, Bali. 

Misalnya riset tentang pengembangan wilayah, tataruang wilayah, 

dsb.

3.3.3 Target Capaian 2009 dan Sasaran 2025

Target capaian secara umum sampai dengan tahun 2009 adalah 

sebagai berikut:

(1)  Digariskannya kebijakan transportasi berdasarkan hasil litbang yang 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan angkutan umum dan 

angkutan perkotaan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan, 

serta sumber daya lokal,

(2)  Tersusunnya sistem manajemen serta strategi implementasi sistem 

angkutan umum dan angkutan perkotaan yang mencakup antara lain 

aspek-aspek pembiayaan, pricing policy, penggunaan komponen lokal, 

dampak sosial, dampak lingkungan, pemanfaatan TIK (Teknologi 

Informasi dan Komunikasi) serta konservasi energi, multi moda yang 

terpadu,

(3)  Telah siapnya rencana induk sistem transportasi antar/multi moda 

minimal di Pulau Jawa, Sumatera dan Bali, berdasarkan hasil studi,dan 

kebijaksanaan pembangunan wilayah atau kawasan,

(4)  Telah tersusunnya strategi dan perangkat teknologi yang dibutuhkan 

guna mendukung peningkatan kapasitas sarana dan prasarana 

transportasi.

Sedangkan sasaran akhir pada tahun 2025 adalah:

(5)    Diterapkannya sistem angkutan masal perkotaan di beberapa kota 

besar di Indonesia,terpadu dengan angkutan perkotaan lainnya,

(6)    Adanya mekanisme subsidi baik secara langsung maupun tidak 

langsung (termasuk yang berasal dari pricing policy), yang baku untuk   
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menunjang terselenggaranya sistem angkutan umum yang terjangkau 

oleh masyarakat luas,

(7)     Terselenggaranya sistem transportasi yang optimum, terpadu antar 

moda, berkeadilan dan ramah lingkungan yang ditunjang oleh pe-

manfaatan TIK (Teknologi, Informasi dan Komunikasi),

(8)    Meningkatnya pemanfaatan energi alternatif dan efisiensi penggu-

naan BBM oleh sektor transportasi,

(9)     Meningkatnya kontribusi industri dalam negeri di sektor transpor-

tasi yang didukung oleh adanya kebijakan penggunaan industri 

dalam negeri,

(10)   Hasil riset sistem transportasi antar/multi moda terpadu sudah di-

terapkan di daerah- daerah yang tingkat kebutuhannya sudah sangat 

tinggi sesuai masterplan yang  disetujui.

3.3.4 Program

Penelitian dan Pengembangan Iptek:

Dalam bidang penelitian dan pengembangan iptek terdapat 6 

program sebagai berikut:

(a)    Penguatan ilmu dasar seperti (1) teknik simulasi dan pemodelan 

dalam rangka optimalisasi sistem transportasi dengan menggunakan 

teknik simulasi dan pemodelan, (2) reaksi kimia dalam proses 

korosi yang sangat berpengaruh terhadap umur ekonomis sarana 

dan prasarana transportasi, (3) matematika, fisika, mekanika, dan 

lain-lain yang terkait dengan pemanfaatan energi gelombang untuk 

pembangkit tenaga listrik dan efeknya terhadap proses perusakan 

lingkungan, penerapan teknologi baru seperti hovercraft, magnetic 

levitated train (Maglev), monorail, wing in surface effect (WiSE), kapal sungai, 

dan lain-lain. Adapun keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini 



DEWAN RISET NASIONAL 2006 DEWAN RISET NASIONAL 2006

���

DEWAN RISET NASIONAL 2006 DEWAN RISET NASIONAL 2006

adalah: (1) model matematika dan atau perangkat lunak yang dapat 

digunakan untuk optimasi kinerja sarana dan prasarana transportasi, 

(2) metoda, alat atau material yang dapat digunakan untuk me-

ngurangi kecepatan atau bahkan mengeliminasi proses korosi yang 

sangat berpengaruh terhadap pengurangan umur ekonomis sarana 

dan prasarana transportasi, (3) metoda, rumus, perangkat lunak 

dan lain-lain yang dapat digunakan untuk menganalisa prinsip kerja 

serta sisi positip dan negatip penerapan teknologi baru serta sebagai 

dasar untuk pembangunan prototip teknologi baru, (4) rekomendasi 

penerapan teknologi baru, dan (5) prototip teknologi baru.

(b)    Studi standardisasi sarana dalam konteks: (1) peningkatan keselamatan 

dan keamanan transportasi, (2) transportasi intermodal (3) konservasi 

dan penghematan energi, (4) minimalisasi dampak lingkungan,

(c)    Penyusunan pedoman dan standar tentang disain teknis serta 

manajemen operasional sarana dan prasarana transportasi 

antara lain di sistem perawatan,

(d)   Evaluasi regulasi/deregulasi di bidang transportasi dalam rangka 

efisiensi nasional misalnya dampak Inpres 5 Tahun 2005 tentang 

pemberdayaan armada laut nasional, ratifikasi konvensi internasional 

di bidang transportasi, dan lain-lain,

(e)   Tinjauan terhadap reglemen kereta api dalam kaitannya dengan 

sistem persinyalan, Operation Control Centre (OCC), telekomunikasi 

dan pengoperasian kereta api modern,

(f )   Regenerasi pesawat udara dikaitkan dengan penuaaan armada 

pesawat udara serta perkembangan tingkat kebutuhan angkutan 

udara di Indonesia.

Difusi dan Pemanfaatan 

Pada bidang difusi dan pemanfaatan iptek, terdapat 3 program 

yaitu (a) angkutan perkotaan dan angkutan umum, (b) angkutan umum 
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masal perkotaan serta (c) diversifikasi dan konservasi energi di sektor 

transportasi. Dalam jangka panjang diharapkan peran angkutan umum 

dapat dioptimumkan, kemacetan lalu lintas dapat diturunkan dan 

dampak lingkungan dapat diminimumkan. Adapun rincian dari ketiga 

program yang dimaksud adalah sebagai berikut:

(a) Angkutan perkotaan dan angkutan umum

Dalam konteks angkutan perkotaan dan angkutan umum, masa-

lah utama yang dihadapi adalah kemacetan lalu lintas. Hal ini dapat 

disebabkan oleh peran angkutan umum yang tidak optimal, angkutan 

umum masal yang masih belum diterapkan di kota-kota besar di Indonesia, 

disiplin lalu lintas yang relatif rendah serta belum diterapkannya teknologi 

Intelligent Transportation System (ITS). Oleh karena itu maka kajian difokuskan 

pada 5 hal yang terkait dengan (1) estimasi permintaan transportasi yang 

diperlukan; (2) penentuan proporsi peran angkutan umum dan angkutan 

pribadi, (3) angkutan umum masal perkotaan, (4) riset sosial yang terkait 

dengan perilaku bertransportasi dan (5) implementasi ITS. 

(1)   Penentuan Proporsi Peran Angkutan Umum dan Angkutan Pribadi:

 Kegiatan penentuan proporsi peran angkutan umum dibanding 

kendaraan pribadi (modal split) mencakup hal-hal sebagai berikut 

(a) identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana transportasi, (b) 

kebutuhan biaya investasi untuk penyediaan sarana dan prasarana 

angkutan umum, (c) dampak sosial peningkatan penggunaan 

angkutan umum, (d) dampak lingkungan peningkatan penggunaan 

angkutan umum, serta (e) estimasi konsumsi BBM yang bisa dihemat 

akibat peningkatan penggunaan angkutan. 

 Dari topik-topik kajian tersebut di atas dapat dilihat bahwa hal penting 

yang ingin diketahui dari hasil kegiatan ini adalah dinamika kebutuhan 

masyarakat terhadap alat angkutan konsekuensi dari peningkatan 
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peran angkutan umum baik dalam aspek finansial, dampak sosial, 

dampak lingkungan maupun konsumsi penggunaan BBM.

(2)  Angkutan Umum Masal Perkotaan:

 Dalam penerapan sisem angkutan umum masal, sangat banyak aspek 

yang perlu dikaji. Namun demikian mengingat terbatasnya waktu 

dan biaya, kegiatan ini minimal mencakup beberapa aspek seperti: 

(a) kelayakan teknis dan ekonomis, (b) rekayasa pembiayaan yang 

terkait dengan kelayakan finansial, sumber-sumber pembiayaan 

proyek, strategi pengadaan (procurement strategy) dan syarat-syarat 

pembiayaan, skenario pembiayaan proyek, sumber-sumber pengem-

balian biaya investasi dan pola pengembalian biaya investasi serta 

pola kerjasama pemerintah dan swasta (public private partnership) 

yang terkait dengan alokasi resiko, jenis-jenis konsesi yang dapat 

diberikan kepada investor, struktur kepemilikan dan pengoperasian 

proyek, (c) sistem informasi transportasi antar moda yang akan 

sangat membantu bagi penumpang untuk melanjutkan perjalanan 

dengan menggunakan moda angkutan yang lain.

 Untuk implementasi sistem angkutan umum masal di perkotaan 

diperlukan kebijakan pendukung. Kebijakan yang dimaksud terkait 

dengan aspek finansial, penggunaan komponen lokal, aspek keadilan 

serta strategi dan regulasi pemasaran.

 Dalam aspek finansial, cakupannya adalah (a) kebijakan insentif 

dan disinsentif yang terkait dengan biaya produksi, tingkat 

pendapatan, tingkat subsidi, serta jenis subsidi langsung atau 

tidak langsung, serta konsesi yang diberikan oleh Pemerintah, 

(b) sistem tiket terpadu, (c) implementasi pembatasan lalu lintas 

baik dengan menggunakan kebijakan fiskal maupun moneter, 

termasuk dalam hal ini adalah road pricing, parking pricing, fuel 

pricing dalam kaitannya dengan traffic demand management, undang-
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undang perpajakan, mekanisme penganggaran, investasi serta 

kondisi sosial politik di Indonesia.

 Dalam hal penggunaan komponen lokal, persoalan utama adalah 

yang tekait dengan kualitas produksi dan resiko kegagalan yang 

dihadapi oleh investor. Tingginya resiko kegagalan akan menyulitkan 

pihak investor untuk mendapatkan dukungan perbankan, selain itu 

hal ini juga akan menyebabkan tingginya biaya asuransi.

 Yang dimaksud dengan aspek keadilan adalah kesamaan akses 

oleh berbagai komponen masyarakat. Pemanfaatan angkutan 

umum masal tidak hanya dimaksudkan untuk para penumpang dari 

strata sosial menengah atas, tetapi juga harus dapat diakses oleh 

kelompok masyarakat dari strata sosial menengah bawah. Hal ini 

berarti harga tiket harus terjangkau dengan tetap mempertahankan 

kualitas pelayanan pada tingkat yang memadai. Selain itu, perlu 

pula disediakan fasilitas khusus bagi para penyandang keterbatasan 

seperti para lanjut usia, ibu-ibu hamil, orang tua yang membawa bayi 

serta para penyandang cacat. Persoalan yang dihadapi dalam hal ini 

adalah pada satu sisi menyebabkan peningkatan biaya investasi yang 

cukup besar, sementara pada sisi yang lain, jumlah penggunanya 

relatif sedikit.

 Kebijakan lain yang tidak kalah penting adalah yang terkait dengan 

strategi dan regulasi pemasaran (marketing). Hal ini diperlukan untuk 

mengantisipasi  persaingan yang tidak sehat.

 

(3) Riset Sosial Tentang Perilaku Berlalu lintas

 Mengingat rendahnya disiplin lalu lintas di perkotaan, perlu dilakukan 

riset sosial tentang perilaku pelaku perjalanan yang terkait dengan 

etika berlalu lintas. 

 Minimal hal-hal yang dicakup dalam kajian ini adalah (a) 

pengaruh etika berlalu lintas terhadap tingkat kemacetan dan 
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tingkat keselamatan, (b) tingkat pemahaman pelaku perjalanan 

atas etika berlalu lintas serta undang-undang dan peraturan, (c) 

praktek pengambilan SIM dan (d) praktek penegakan hukum di 

lapangan.

 Setelah didapatkan data tentang hal-hal tersebut di atas, maka perlu 

dilakukan kajian-kajian tentang (a) teknik-teknik dan strategi perbaikan 

perilaku berlalu lintas serta pendisiplinan penggunaan ruang jalan 

melalui teknik-teknik publikasi dan pendidikan masyarakat, serta (b) 

penerapan suatu unit yang dapat menampung keluhan dan saran-

saran dari pengguna jasa transportasi dalam rangka mendorong 

partisipasi masyarakat.

(4)  Implementasi ITS

 Salah satu alternatif yang dapat dipergunakan untuk mengurangi 

tingkat kemacetan lalu lintas dan optimalisasi sistem transportasi 

adalah penerapan teknologi Intelligent Transportation System (ITS). 

Oleh karena itu perlu dilakukan kajian untuk melihat sejauh mana 

teknologi seperti Global Positioning System (GPS), papan informasi lalu 

lintas, detektor lalu lintas, dan lain-lain dapat diterapkan secara 

tepat di Indonesia.

(b)  Transportasi antar/multi moda

 Pada masa yang akan datang, transportasi antar/multi moda 

diharapkan dapat menjamin kesinambungan transportasi baik untuk 

angkutan penumpang maupun barang dari titik asal ke titik tujuan. 

Pada saat ini persoalan yang paling menonjol adalah rendahnya 

koordinasi antar moda, sehingga proses pemindahan antar moda 

tidak bisa berjalan dengan mulus.

 Dalam kaitan dengan hal tersebut kajian tentang transportasi antar/

multi moda mencakup (1) model penyelenggaraan transportasi 
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antar/multi moda yang optimum, (2) intermodal supply chain security, (3) 

prototype intermodal terminal, dan (4) rencana induk sistem transportasi 

antar/multi moda di daerah-daerah yang tingkat kebutuhannya sudah 

sangat tinggi.

 Model penyelenggaraan transportasi antar/multi moda yang 

optimum meliputi model kerjasama antara pemerintah-swasta 

maupun swasta-swasta, sistem penjaminan resiko dan asuransi dan 

peraturan dan kelembagaan yang diperlukan. 

 Sistem transportasi antar/multimoda mencakup angkutan barang 

mudah busuk, barang mudah rusak, barang yang harganya mahal, 

sembako, dan lain-lain. Adapun keluaran yang diharapkan antara 

lain berupa pola distribusi angkutan barang, lokasi titik-titik simpul 

transportasi, moda angkutan yang digunakan dan kompatibilitas 

antar moda, prasarana yang dibutuhkan, kebutuhan waktu serta 

biaya di setiap titik simpul transportasi akibat adanya perpindahan 

moda. 

 Kajian ini juga mencakup tahapan pengembangan sistem transportasi 

antar/multi moda, biaya investasi yang dibutuhkan pada tiap tahapan 

serta kajian kelayakan ekonomi dan finansial. 

 Selain itu juga dikaji masalah peningkatan reliability dan punctuality 

sistem transportasi antar/multi moda dalam rangka peningkatan kinerja 

pelayanan, termasuk kinerja pelayanan di simpul-simpul transportasi.

(c)  Diversifikasi dan konservasi energi di sektor transportasi

 Mengingat tingginya konsumsi energi BBM di sektor transportasi, 

serta terbatasnya ketersediaan BBM di masa yang akan datang 

maka perlu dilakukan kajian yang terkait dengan diversifikasi dan 

konservasi energi. 

 Dalam konteks tersebut di atas, kajian tentang diversifikasi dan 

konservasi energi difokuskan pada 4 hal yaitu (1) konversi moda 
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angkutan jalan untuk penggunaan energi alternatif seperti (antara 

lain) listrik, gas, dan gasohol, (2) pengembangan kendaraan dengan 

teknologi hybrid, (3) peningkatan penggunaan kendaraan tidak ber-

motor dan (4) pemanfaatan energi alternatif.

Penguatan Kelembagaan Iptek

Dalam pelaksanaan program-program iptek, sering ditemui kendala 

berupa kurangnya koordinasi dan sinergi antar lembaga iptek serta 

lemahnya kompetensi lembaga iptek. Dengan demikian maka produk 

yang dihasilkan kurang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi 

proses produksi serta kualitas dan kuantitas produksi. 

Berdasarkan hal tersebut maka dianggap perlu untuk melakukan kajian 

tentang kerjasama kelembagaan iptek yang mencakup (1) inventarisasi 

lembaga iptek yang mencakup kompetensi serta kelengkapan prasarana 

dan sarana iptek yang dimiliki dan (2) sistem informasi mengenai 

kompetensi serta kelengkapan prasarana dan sarana iptek yang tersedia 

pada masing-masing lembaga iptek. 

Selain itu perlu pula dilakukan kajian untuk dapat meningkatkan 

kompetensi lembaga iptek. Kegiatan yang dimaksud antara lain 

mencakup (1) teknik dan strategi peningkatan kompetensi lembaga 

iptek serta (2) teknik dan strategi peningkatan kerjasama antara 

lembaga iptek dengan pengguna iptek, yaitu industri dan penyedia jasa 

transportasi.

Interaksi antara lembaga iptek dengan pengguna iptek sangat penting 

karena hanya melalui proses inilah lembaga iptek dapat mengetahui 

persoalan-persoalan nyata yang dihadapi oleh pengguna. Selanjutnya 

adalah tugas lembaga iptek untuk melakukan kajian-kajian dalam rangka 

mencari solusi atas permasalahan yang ada. Dengan demikian maka 

hasil kegiatan iptek dapat menjadi lebih aplikatif dan langsung dapat 

menjawab persoalan nyata yang dihadapi oleh para pengguna.
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Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Banyak hal yang terkait dengan peningkatan sistem produksi, tetapi 

dalam hal ini difokuskan pada 3 hal yaitu (1) sarana, (2) prasarana dan 

(3) sumber daya manusia (SDM). 

Dalam hal ini yang terkait dengan sarana misalnya difokuskan pada 

pengembangan transportasi antar pulau serta sistem transportasi sungai 

dan danau. Sedangkan dalam bidang prasarana difokuskan pada hal-

hal yang terkait dengan peningkatan kualitas dan kapasitas prasarana 

transportasi serta pemanfaatanya. Adapun yang terkait dengan SDM 

difokuskan pada peningkatan kualitas dan kuantitas.

Fokus kegiatan terkait dengan sarana transportasi

Dalam konteks pengembangan transportasi antar pulau, beberapa hal 

yang perlu dikaji adalah (a) pengembangan kapal domestik dan Pelra, (b) 

kebutuhan kapal laut penumpang, (c) pengembangan penggunaan kapal 

penyeberangan antara lain Ro-Ro, dan (d) evaluasi pelayanan angkutan 

penumpang perintis, (e) evaluasi kinerja pelayanan darat/pelabuhan. 

Selain itu perlu pula dikaji masalah sarana untuk pengembangan sistem 

transportasi sungai dan danau.

Fokus kegiatan terkait dengan prasarana transportasi

Jembatan, jalan, terminal, stasiun, dermaga penyeberangan, pela-

buhan, bandara adalah jenis prasarana transportasi yang perlu dilakukan 

kajian-kajian dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitasnya. 

Termasuk dalam hal ini adalah penerapan Airport air traffic service technology, 

Communication Navigation Surveillance/Air Traffic Management (CNS/ATM), ser-

ta Ground Base Augment System (GBAS). 

Hal lain yang perlu dipikirkan adalah peningkatan kapasitas fasilitas 

bongkar muat yang mencakup antara lain dermaga, parkir, gudang, 

terminal serta sistem bongkar muat dan keserasian pindah moda, serta 
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pemanfaatan pelabuhan khusus dan bandara khusus untuk pelayanan 

umum.

Fokus kegiatan terkait dengan peningkatan SDM

Beberapa hal yang perlu dikaji adalah yang terkait dengan (a) 

teknik dan strategi pengembangan SDM transportasi dalam rangka 

menghasilkan SDM transportasi yang kompetensinya diakui sesuai 

standar internasional (ICAO, IMO, dan sebagainya), (b) inventarisasi 

lembaga diklat, kompetensi, kurikulum, serta sarana dan prasarana yang 

dimiliki, (c) teknik dan strategi peningkatan kompetensi lembaga diklat, 

dan (d) peningkatan pemanfaatan lembaga diklat.

Adapun tentang keluaran dari masing-masing kegiatan serta sasaran 

yang ingin dicapai pada tahun 2009 maupun tahun 2025 dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini.
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I   PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK

(a) Penguatan ilmu 
dasar

Terlaksananya kajian-
kajian tentang ilmu 
da-sar yang terkait 
dengan: 
1)    Optimasi 

pengoperasian 
sarana dan 
prasarana 
transportasi

2)  Proses korosi
3)   Pembangunan dan 

atau implementasi 
teknologi baru 
seperti hover-craft, 
maglev, monoraíl, 
wing in surface 
effect (WiSE), dsb

Tersedianya:
1)   Model matematika 

dan atau perangkat 
lunak untuk 
optimasi kinerja sa-
rana dan prasarana 
transportasi

2)     Metoda, alat, atau 
bahan kimia yang 
dapat mengurangi 
kecepatan atau 
mengeliminir 
proses korosi

3)   Metoda, rumus, 
perangkat lunak 
yang dapat digu-
nakan untuk men-
ganalisa prinsip 
kerja dan penera-
pan teknologi baru, 
serta untuk pemba-
ngunan prototip 
teknologi baru 

4)   Rekomedasi pener-
apan teknologi baru

5)    Prototip teknologi 
baru

1)  Tersedianya 
sistem 
transportasi 
yang optimum

2)  Proses 
korosi dapat 
diperlambat 
sehingga umur 
ekonomis 
dapat 
diperpanjang

3)  Teknologi 
baru yang 
direkomen-
dasikan 
sudah dapat 
diiplemen-
tasikan  dan 
atau diproduksi 
di da-lam 
negeri

Pelaksana  a.l.: 
Perguruan Tinggi, 
Badan/lembaga 
Litbang
Pengguna a.l.: 
Pengelola fasilitas 
transportasi

(b) Studi standardisasi 
sarana dalam 
konteks: 
1)  peningkatan 

keselamatan 
dan keamanan 
transportasi, 

2)  transportasi 
intermodal

3)  konservasi dan 
penghematan 
energi, 

4)   minimalisasi 
dampak 
lingkungan

Terlaksananya studi 
standardisasi sarana 
transportasi

Tersedianya standar 
untuk sarana trans-
portasi yang
1) aman, 
2) kompatibel, 
3) hemat energi,
4) ramah lingkungan

Standar sudah 
dibakukan dalam 
bentuk undang-
undang

Pelaksana  a.l.: 
Perguruan Tinggi, 
Badan/lembaga 
Litbang, BSN

Pengguna a.l.: 
Pemerintah (Pusat 
dan Daerah), 
Penyedia jasa 
transportasi
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(c) Penyusunan 
pedoman dan 
standar tentang 
disain teknis 
serta manajemen 
operasional sarana 
dan prasarana 
transportasi

Terlaksananya 
penyusunan pedoman 
dan standar tentang 
disain teknis serta ma-
najemen operasional 
sarana dan prasarana 
trans-portasi

Tersedianya pedo-man 
dan standar tentang:
1)  Disain teknis sa-

rana dan prasa-rana 
transportasi

2)  Manajemen ope-
rasional sarana dan 
prasarana trans-
portasi

Standar sudah 
dibakukan dalam 
bentuk undang-
undang
10  Pedoman dan 

standar sudah 
dibakukan 
dalam bentuk 
undang-undang

2)    Masalah  per-
awatan sarana 
dan prasarana 
transportasi 
sudah dapat 
diatasi

Pelaksana a.l.: 
Perguruan Tinggi, 
Badan/lembaga 
Litbang, BSN

Pengguna a.l.: 
Pemerintah (Pusat 
dan Daerah), 
Penyedia jasa 
transportasi

(d) Evaluasi regulasi/ 
deregulasi di 
bidang transportasi 
dalam rangka 
efisiensi na-sional 
misal (1) dampak 
Inpres 5 Tahun 
2005 tentang pem-
berdayaan armada 
laut nasional, (2)  
ratifikasi konvensi 
internasional di 
bidang transportasi.

Tersedianya hasil kajian 
tentang dampak positip 
dan negatip antara lain 
akibat:
1)   penerapan Inpres 5 

tahun 2005 
2)   ratifikasi konvensi 

internasi-onal di 
bidang transportasi.

Tersedianya konsep 
regulasi/deregulasi 
di bidang transpor-
tasi dalam rangka 
peningkatan efisiensi 
nasional

Meningkatnya 
efisiensi di bidang 
transportasi 
nasional

Pelaksana  a.l.: 
Perguruan Tinggi, 
Badan/lembaga 
Litbang

Pengguna a.l.: 
Pemerintah (Pusat 
dan Daerah), 
Penyedia jasa 
transportasi laut

(e) Tinjauan terhadap 
reglemen kereta api 
dalam kaitannya 
dengan sistem 
persinyalan, OCC, 
telekomunikasi dan 
pola pengoperasian 
sistem kereta api 
modern.

Tersedianya hasil kajian 
tentang kesesuaian 
reglemen dengan 
sistem perkeretaapian 
modern

Tersedianya konsep 
undang-undang dan 
peraturan yang se-suai 
dengan teknologi 
perkeretaapian 
modern

Tersedianya un-
dang-undang dan 
peraturan yang 
sesuai dengan 
pengoperasian 
sistem perkereta-
apian modern

Pelaksana a.l.: 
Perguruan Tinggi, 
Badan/lembaga 
Litbang
Pengguna a.l.: 
Pemerintah (Pusat 
dan Daerah), 
Penyedia jasa 
angkutan KA
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(f) Regenerasi 
pesawat udara 
dikaitkan dengan 
penuaan armada 
pesawat udara serta 
perkembangan 
tingkat kebutuhan 
angkutan udara di 
Indonesia

Terselenggaranya ka-
jian tentang regenerasi 
pesawat udara

Tersedianya konsep 
dan strategi regenerasi 
pesawat udara

Tersedianya 
armada pesawat 
udara dengan 
jenis dan jumlah 
yang tepat

Pelaksana a.l.: 
Perguruan Tinggi, 
Badan/lembaga 
Litbang
Pengguna a.l.: 
Pemerintah, 
Penyedia jasa 
angkutan udara, 
Pengelola bandara
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II PROGRAM DIFUSI DAN PEMANFAATAN IPTEK

(a) Angkutan perkotaan 
dan angkutan 
umum

1)   Tersedianya 
hasil kajian tentang 
proporsi peran ang-
kutan umum diban-
ding kendaraan 
pribadi (modal split) 
dalam kerangka 
sistem transportasi 
perkotaan

Tersedianya informasi 
tentang:
1)  Kebutuhan sarana 

dan prasarana trans-
portasi

2)  Kebutuhan biaya 
investasi penyediaan 
sarana dan prasa-
rana angkutan umum 
(kereta api, bus, dll)

3)  Dampak sosial pen-
ingkatan penggunaan 
angkutan umum 
(kereta api, bus, dll)

4)  Dampak lingkungan 
pe-ningkatan penggu-
naan angkutan umum 
(kereta api, bus, dll)

5)  Estimasi konsumsi 
BBM yang bisa di-
hemat akibat pening-
katan penggunaan 
angkutan umum 
(kereta api, bus, dll)

Penggunaan 
angkutan umum 
dibanding 
kendaraan pribadi 
sudah berada 
pada proporsi 
yang tepat

Pelaksana a.l.: 
Perguruan Tinggi, 
Badan/lembaga 
Litbang, Pemda

Pengguna a.l.: 
Pemda

2)   Terseleng-garanya 
kajian tentang Ang-
kutan Umum Masal 
perkotaan

Tersedianya informasi 
tentang:
1) Kelayakan teknis
2) Kelayakan ekonomi
3)  Konsep rekayasa 

pembiayaan yang 
mencakup antara 
lain:  kelayakan finan-
sial,  sumber-sumber 
pembiayaan proyek,  
syarat-syarat pem-
biayaan, skenario 
pembiayaan proyek, 
sumber-sumber 
pengembalian biaya 
investasi dan pola 
pengembalian biaya 
investasi, pola ker-
jasama pemerintah 
dan swasta (public 
private partner-ship).

Sistem angkutan 
umum masal su-
dah terimplemen-
tasi di kota-kota 
besar di Indonesia

Pelaksana a.l.: 
Perguruan Tinggi, 
Badan Litbang, 
Lembaga Penelitian, 
Pemda

Pengguna a.l.: 
Pemerintah (Pusat 
dan Daerah)

AgendA Riset
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4)   Sistem informasi trans-
portasi antar moda

5)  Kebijakan  pendukung 
yang  mencakup: 

    (a) kebijakan tarif, 
    (b)  sistem tiket terpadu, 
    (c)  pembatasan lalu 

lintas dengan meng-
gunakan kebijakan 
fiskal maupun 
non-fiskal, 

    (d)  penggunaan kompo-
nen lokal

     (e)  penyediaan fasilitas 
khusus bagi para 
lanjut usia, ibu-ibu 
hamil, orang tua yang 
membawa bayi dan 
para penyandang 
cacat 

    (f)  strategi dan 
regulasi pemasaran 
(marketing) terutama 
untuk mengantisipasi 
persaingan yang tidak 
sehat.

Tersedianya informasi 
tentang:
1)  Pengaruh etika berlalu 

lintas terhadap tingkat 
kemacetan dan tingkat 
keselamatan, 

2)  Tingkat pemahaman 
pelaku perjalanan atas 
etika berlalu lintas serta 
undang-undang dan 
peraturan, 

3)  Praktek pengambilan 
SIM, 

4)  Praktek penegakan 
hukum di lapangan

5)  Teknik-teknik dan 
stra-tegi perbaikan 
perilaku berlalu lintas 
serta pendisiplinan peng-
gunaan ruang jalan

6)  Unit penampung keluh-
an dan saran-saran dari 
masyarakat

3)   Terlaksananya riset 
sosial tentang peri-
laku pelaku perjalanan 
yang terkait dengan 
kajian tentang etika 
berlalu lintas

Pelaku perjalanan 
dapat memahami 
undang-undang/ 
peraturan lalu 
lintas, serta 
me-matuhi etika 
berlalu lintas

Pelaksana a.l.: 
Perguruan Tinggi, 
Badan/lembaga 
Litbang

Pengguna a.l.: 
Pemerintah 
(Pusat dan Daerah), 
Penegak Hukum
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4)   Terselenggaranya 
kajian tentang ITS 
untuk mengurangi 
kemacetan lalu lin-
tas

Tersedianya informasi 
tentang peralatan 
Intelligent Transporta-
tion System (ITS) yang 
sesuai untuk Indonesia

TS sudah terpa-
sang di beberapa 
kota besar di 
Indonesia, sesuai 
tingkat kebutuhan

Pelaksana a.l.: 
Perguruan Tinggi, 
Badan/lembaga 
Litbang

Pengguna a.l.:     
Pemda

(b) Transportasi antar/
multi moda

1)  Terlaksananya 
kajian tentang model 
penyelenggaraan 
transportasi antar 
moda yang optimum

Tersedianya:
1)  Model kerjasama 

antara pemerintah-
swasta maupun 
swasta-swasta 
untuk pengemban-
gan transportasi 
antar/multi moda

2)  Sistem penjaminan 
resiko dan asuransi

3)  Peraturan dan 
kelembagaan yang 
diperlukan

Transportasi 
antar/multi moda 
sudah terseleng-
gara dengan baik

Pelaksana a.l.: 
Perguruan Tinggi, 
Badan/lembaga 
Litbang

Pengguna a.l.: 
Pemerintah (Pusat 
dan Daerah), 
Penyedia jasa 
transportasi 
antar/multi moda

2)  Terselenggaranya 
kajian tentang inter-
modal supply chain 
security

Tersedianya konsep 
penerapan intermodal 
supply chain security

Konsep supply 
chain security 
sudah terimple-
mentasi

Pelaksana  a.l.: 
Perguruan Tinggi, 
Badan/lembaga 
Litbang

Pengguna a.l.: 
Pemerintah (Pusat 
dan Daerah), 
Penyedia jasa 
transportasi 
antar/multi moda

3)  Terselenggaranya 
kajian tentang 
prototipe intermodal 
terminal

Tersedianya prototipe 
tentang intermodal 
terminal

Konsep intermo-
dal terminal su-
dah diimplemen-
tasikan

Pelaksana a.l.: 
Perguruan Tinggi, 
Badan/lembaga 
Litbang

Pengguna a.l.: 
Pemerintah, 
Pengelola terminal 
intermoda

AgendA Riset


