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KATA PENGANTAR 

Negara-negara di d unia menaruh perhatian yang besar pada strategi 

untuk mempercepat pertumbuhan ekonominya , terutama dalam 

menghadapi persaingan global seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA) 

dan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Setiap tahun ,  masing-masing 

negara menyusun statistik untuk menghitung pertumbuhan ekonominya 

dan membuat perbaikan bila strateg i yang telah ditempuh belum 

memuaskan.  

Masih lemahnya peran dan eksistensi inovasi teknologi da lam mendukung perkembangan 

industri nasional ,  pada hakikatnya tidak terlepas dari permasalahan Sistem Regulasi Teknologi 

Nasional dan hubungan kemitraan dengan industri terkait. Permasalahan lain yaitu Sistem Penelitian ,  

Pengembangan, dan Penerapan IPTEK Dalam Bingkai Ekonomi Berlandaskan IPTEK (Knowledge 

Based Economy) belum terimplementasi dengan baik dalam sektor indutri. Demikian halnya 

penerapan dan penguasaan teknologi dalam mengatasi rendahnya daya saing produk masih 

terbatas. Permasalahan ini perlu dicarikan solusinya, untuk itu Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi (BPPT) sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang memiliki peran sebagai 

lembaga intermed iasi, Technology Clearing House, Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Audit 

Teknologi dan Solusi Teknologi akan menyelenggarakan Kongres Teknologi Nasional (KTN) 201 6 

pada tanggal 25-27 Jul i  201 6, dengan Tema " lnovasi Teknologi U ntuk Kejayaan Bangsa dan 

Negara". Kongres Teknologi Nasional (KTN) ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Hari 

U lang Tahun (HUT) BPPT dan rangkaian kegiatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) 

Kemenristekdikti. 

Sesuai dengan permasalahan yang d ihadapi, dan dalam rangka mendukung akselerasi 

implementasi program prioritas pembangunan pemerintah ,  topik KTN 201 6 ini difokuskan pada 

Bidang Teknologi Energ i ,  Pangan dan Maritim. KTN akan menghadirkan narasumber dari dalam dan 

l uar negeri seperti para menteri terkait, pejabat pemerintah,  industriawan,  para pakar dan praktisi 

serta stake holder lainnya. Pada kesempatan ini ,  BPPT berterima kasih kepada para menteri terkait, 

anggota DPR Rl Komisi IV, VI, dan VI I ,  pejabat pemerintah ,  industriawan,  para pakar dan praktisi 

serta stake holder lainnya, atas tanggapan dan diskusi selama acara KTN Tahun 201 6 .  

Diharapkan Buku Rumusan Hasil KTN Tahun 201 6 in i  yang mencakup rekomendasi kebijakan 

dan teknologi diacu oleh pemerintah di  Bidang Energi, Pangan, dan Maritim, untuk memperkuat 

peran dan eksistensi teknologi dalam mendukung pengembangan industri nasional, pen ingkatan 

daya saing dan kemandirian bangsa, sesuai  dengan program pemerintah yang tertuang da lam 

Program Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahap I l l  

201 5-2019 .  

Jakarta, 31  Agustus 201 6  

Salam Teknologi, 

Kepala BPPT, 

Dr. l r. Unggul Priyanto, M.Sc. 
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PENDAHULUAN 

-

Pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional I ndonesia d ihadapkan pada tiga 

permasalahan pokok, yakni (1 ) merosotnya kewibawaan negara ,  (2) melemahnya sendi-sendi 

perekonomian nasional ,  dan (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa . Pada 

permasa lahan melemahnya sendi-sendi perekonomian bangsa terindikasi dari belum 

terselesaikannya persoalan pengentasan kemiskinan, kesenjangan sosial ,  kesenjangan antar 

wilayah ,  kerusakan l ingkungan hidup a kibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, serta 

ketergantungan dalam ha l  impor pangan,  utang luar negeri (keuangan) dan tidak tanggap karena 

teknologi n asiona l  kurang mampu menghadapi persoalan krisis energi akibat dominasi alat produ ksi 

serta berkurangnya cadangan minyak nasional. 

Pemerintah I ndonesia telah menetapkan arahan kebijakan dan strategi pembangunan nasional 

yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 7  Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang d ilaksanakan dalam empat tahapan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN), d imana pada tahapan RPJMN I l l  (201 5-201 9) rumusan 

arahan prioritas kebijakan pemerintah diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara 

menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian 

berlandaskan keunggulan sumber daya a lam dan sumber daya manusia berkualitas serta 

kemampuan IPTEK yang terus meningkat. 

Penekanan arah kebijakan dan strategi pada pencapaian daya saing kompetitif perkenoniman 

d imaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional d imana pada tahapan 

RPJMN I l l  (201 5-201 9) pembangunan pertumbuhan ekonomi nasional d iarahkan u ntuk mewujudka n  

perekonomian yang lebih mand iri melalu i  penggiatan sektor-sektor strategis ekonomi domestik yang 

d idukung oleh pembangunan kedaulatan pangan dan energi ,  serta peningkatan akselerasi industri 

u ntuk memenuh i  kebutuhan ekspor dan kebutuhan dalam negeri. Arah kebijakan pertumbuhan 

ekonomi RPJMN I l l  (201 5-201 9) yang berkelanjutan dapat di l ihat pada Gambar 1 .  

Pertumbuhan perekonomian nasional  yang d itunjukkan indikator statistik merupakan acuan 

dalam upaya perbaikan kebijakan dan strategi agar tingkat pertumbuhan perekonomian nasional 

sesuai dengan target yang ditetapkan setiap tahunnya. D isamping itu indikator statistik pertumbuhan 

perekonomian nasional juga menjadi instrumen global yang diguna kan oleh organisasi internasional 

u ntuk men ilai peringkat masing-masing negara dalam hal pertumbuhan ekonominya secara periodik 

setiap tahun.  

Bi la mencermati berbagai publikasi indikator ekonomi global yang diterbitkan oleh organisasi 

internasional,  maka posisi Indonesia berada pada lapis bawah negara-negara berpenghasilan 

menengah d imana pada tahun 201 3 ni lai pendapatan perkapita I ndonesia telah mencapai USD 

3 .500, sedangkan untuk mencapai negara berpenghasilan tinggi padatahun 2030 maka pertumbuhan 

perekonomian nasional dituntut tumbuh rata-rata antara 6-8 persen per tah un. 

Pertumbuhan perekonomian nasional yang cukup tinggi tersebut merupakan tantangan utama 

pembangunan ekonomi n asional. 

Salah satu ukuran kinerja perekonomian suatu negara adalah peringkat daya saing secara 

g loba l yang secara rutin di laporkan setiap tahun oleh World Economic Forum dalam Global 

Competitiveness Report. Pen ilaian peringkat daya saing g lobal tersebut didasarkan pada 1 2  pilar 

daya saing, yaitu pengelolaan institusi yang ba ik, infrastruktur, kondisi dan situasi ekonomi makro, 

kesehatan dan pendidikan dasar, pendidikan tingkat atas dan pelatihan,  efisiensi pasar, efisiensi 

tenaga kerja, pengembangan pasar finansial ,  kesiapan teknologi ,  inovasi, u kuran pasar dan 
l ingkungan bisnis, yang digambarkan pada Gambar 2. 
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Gambar 1. Arah Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi RPJMN Ill Yang Berkelanjutan 
(Sumber: Buku I RPJMN 2015-2019) 

Kinerja perekonomian Indonesia berdasarkan peringkat indeks daya saing global menunjukkan 
peningkatan dari tahun sebelumnya yakni menduduki posisi 34 dari 144 negara, sebagaimana 
dilansir World Economic Forum dalam Global Competitiveness Report 2014-2015 . Posisi peringkat 
Indonesia ini berada di atas negara-negara seperti Spanyol yang berada di peringkat ke-35 , Portugal 
di 36, Kuwait di peringkat 40, Turki di 45, ltalia di 49, Afrika Selatan di peringkat 56, Brazil di peringkat 
57, Meksiko di peringkat 61 , serta India yang berada di peringkat 71 . 

Pada level ASEAN sendiri, peringkat Indonesia ini masih dibawah tiga negara tetangga lainnya, 
yakni Singapura berada di peringkat 2, Malaysia di peringkat 20, dan Thailand berada di peringkat ke-
31 . Posisi Indonesia ini masih mengungguli Filipina yang berada di peringkat 52, Vietnam di peringkat 
68, Laos di peringkat 93, Kamboja di peringkat 95, dan Myanmar di peringkat 134. 

Bila mencermati indeks daya saing global ini secara serial , sebagaimana dilaporkan oleh World 
Economic Forum, maka indeks daya saing global Indonesia sempat berada di peringkat 54 pada 
tahun 2009, lalu naik ke peringkat 44 pada tahun 2010, kemudian kembali turun ke peringkat 46 pada 
tahun 2011 dan peringkat 50 pada tahun 2012, untuk selanjutnya kembali naik ke peringkat 38 pada 
tahun 2013, lalu naik lagi ke peringkat 34 pada tahun 2014. 

Dari kedua belas pilar penilaian indeks daya saing global tersebut (Gambar 2), pilar inovasi dan 
kesiapan teknologi memberikan kontribusi yang relatif kecil dibandingkan dengan pilar-pilar lainnya. 
Kondisi ini tentunya sangat dilematis karena inovasi dan kesiapan teknologi merupakan kata kunci 
bagi peningkatan daya saing industri nasional dalam persaingan global. Bila mencermati data 
peringkat inovasi secara global sebagaimana dilaporkan dalam The Global Innovation Index 2015: 
Effective Innovation Policies for Development (Cornell University, INSEAD, and WIPO), maka 
peringkat inovasi Indonesia dalam Global Innovation Index (Gil) untuk tahun 2015 berada pada posisi 
97, jauh di bawah dari posisi tahun sebelumnya di peringkat 87 (2014) dan 85 (2013) . Penurunan ini 
menjadi sinyal bahwa pelaku bisnis di Indonesia semakin tidak inovatif, bahkan tertinggal jauh dari 
negara-negara Asia pada umumnya. Kondisi lemahnya inovasi dalam konteks global ini juga menjadi 
perhatian dari pemerintah, terutama Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi , untuk 
mengadvokasi kebijakan guna mendorong peningkatan inovasi secara nasional. 
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-

Salah satu permasalahan dalam penguatan sistem inovasi nasional tersebut adalah rendahnya 
efisiensi dan produktivitas dalam kine~a perekonomian yang terkait dengan teknologi. Beberapa 
tantangan ke depan yang perlu diperhatikan terkait dengan permasalahan tersebut adalah: 

a. Relatif lemahnya eksistensi teknologi nasional dalam mendukung ketersediaan infrastruktur bagi 
peningkatan kemajuan ekonomi. Keterbatasan ketersediaan infrastruktur selama ini merupakan 
hambatan utama untuk memanfaatkan peluang yang ada dalam peningkatan investasi serta 
menyebabkan mahalnya biaya logistik; 

b. b. Relatif lemahnya peran teknologi pada sektor industri pengolahan . sehingga kemajuan sektor 
industri pengolahan masih berjalan lambat. Padahal industri pengolahan harus menjadi motor 
penggerak laju pertumbuhan perekonomian nasional; 

c. c. Relatif terbatasnya pen era pan dan penguasaan teknologi dalam mendukung pengembangan 
industri barang modal nasional. Hal ini telah mengakibatkan ketergantungan terhadap teknologi 
impor yang berpengaruh secara langsung tingginya biaya porduksi . Pada sisi lain , kondisi ini 
juga berpengaruh terhadap rendahnya inovasi produk yang dihasilkan sehingga daya saing 
industri nasional tidak seperti yang diharapkan. 

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi memiliki tanggung jawab untuk 
meningkatkan sinergi antara hasil riset menjadi sebuah inovasi baru yang mampu diaplikasikan 
dengan kebutuhan industri. Untuk mewujudkan hal ini diperlukan ekosistem inovasi dalam sistem 
inovasi nasional yang mampu mendukung penguatan jejaring kerja antara pemerintah , perguruan 
tinggi , lembaga litbang, dan industri nasional dalam pembangunan iptek nasional secara 
berkesinambungan. 
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Kebijakan penguatan sistem ino vasi nasional merupakan salah satu prasyarat bagi peningkatan 

kemandirian dan daya sa ing nasional. Hal ini telah terbukti dimana negara-negara yang berdaya 

saing tinggi dapat dipastikan memiliki sistem inovasi yang kuat. Sebagai contoh Korea Selatan, yang 

telah menunjukkan kemampuannya dalam membangun kembali perekonomian nasiona lnya secara 

kompetitif sejak keterpurukan yang d ialami negara tersebut akibat perang 1 950-an. Korea Selatan 

meletakkan landasan pembangunan ekonomi berdasarkan inovasi (innovation-driven economy), yaitu 

ekonomi yang d ibangun atas industri-industri yang berni lai-tambah tinggi ,  berteknologi tingg i ,  serta 

berbasis penelitian dan pengembangan yang intensif. 

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) merupakan institusi pemerintah (LPNK) di 

bawah koordinasi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi degan 5 (lima) peran yang 

d imiliki yakn i sebagai pengkaji teknolog i ,  intermediasi teknologi, technology clearing house (TCH), 

audit teknologi dan solusi teknologi sudah selayaknya membantu pemerintah dalam mengatasi 

permasalahan pertumbuhan ekonomi nasional. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 

menilai peran teknologi dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia masih rendah ,  karena h anya 

mencapai 26,3 persen , padahal standar negara maju sebesar 49 persen dan untuk melompat 

menjadi seperti negara maju diperlukan pertumbuhan peran teknologi sampai separuh dari 

pertumbuhan ekonomi, yakni 3,5 persen, dari angka selama ini hanya 1 ,76 persen,  dimana peran 

teknologi dalam pertumbuhan ekonomi, d iukur melalui Total Factor Productivity (TFP) yang biasa 

d igunakan oleh berbagai negara di  dunia dengan variabel selain modal dan tenaga kerja, juga 

teknologi yang d ipakai (Sumber: www.republika.co. id ; Rabu , 1 7  Desember 201 4, 1 8:55 WI B). 

Diharapkan Rekomendasi Teknologi yang dihasilkan melalu i  penyelenggaraan Kongres 

Teknologi Nasional (KTN) 201 6  dengan fokus bidang teknologi Energi, Pangan dan Maritim dapat 

memberikan solusi teknologi kepada pemerintah ,  sehingga pemerintah berkenan menerapkan 

kebijakan dan regulasi terkait optimalisasi peran teknologi dalam pembangunan sektor industri , guna 

mempercapat pertumbuhan ekonomi nasional dalam rangka mensukseskan Program Nawacita 

Pemerintah .  
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EXECUTIVE SUMMARY 
KONGRES TEKNOLOGI NASIONAL 2016 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

EXECUTIVE SUMMARY I : KOMISI ENERGI 
Dr. lr. Unggul Priyanto, M.Sc. 

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) 

Pemerintah Indonesia telah menetapkan a rah  kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang 

tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 7  Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang di laksanakan dalam empat tahapan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJMN).  Pada tahapan RPJMN I l l  (201 5-20 1 9) ru musan arahan prioritas kebijakan 

pemerintah d iarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di  berbaga i  bidang dengan 

menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya 

a lam dan sumber daya man usia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. 

Penekanan a rah kebijakan dan strategi pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian 

dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian nasiona l ,  d imana pada tahapa n RPJMN I l l  

(201 5-201 9) pembangunan pertumbuhan ekonomi nasiona l  diarahkan untuk mewujudkan perekonomian 

yang lebih mandiri melalui penggiatan sektor-sektor strategis ekonomi domestik yang didukung oleh 

pembangunan kedaulatan pangan dan energi, serta pen ingkatan akselerasi industri untuk memenuhi 

kebutuhan ekspor dan kebutuhan dalam negeri. 

Indonesia memiliki kekayaan a lam yang dapat menjadi keunggulan kompetitif sekaligus menjadi 

potensi nasional ,  seperti agroindustri dan industri pertambangan. Namun ,  sektor-sektor berbasis 

sumberdaya alam (resource based economy) masih belum dikelola secara optima l ,  sehingga kurang 

mampu memberikan kontribusi terhadap penyediaan lapangan ke�a dan peningkatan daya saing bangsa. 

Karenanya, diperlukan langkah-langkah strategis dengan mengubah sumberdaya alam menjadi bernilai 

tambah tinggi dengan melakukan transformasi pen ingkatan kualitas dan daya saing sumberdaya 
manusia. Dengan demikian ,  sektor-sektor tersebut dapat menjadi harapan baru bagi pengembangan 

ekonomi nasional .  Untuk mendorong pembangunan ekonomi dan industri yang tangguh  dan mandiri perlu 
didukung oleh pertumbuhan energi yang memadai serta meminimalkan dampak lingkungannya mela lui 

strategi harmonisasi tiga E, yaitu pertumbuhan ekonomi harus di imbangi dengan pertumbuhan energi 

dan meminimalkan environmental impact. 

Sementara itu, Indonesia saat ini  telah memasuki era lampu kuning dalam penyediaan energi 

nasional .  Status net impotir minyak sudah terjadi sekitar tahun 2004 dan diperkirakan defisitakan semakin 

membesar,karena kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) secara nasional yang semakin tinggi tidak 

di imbangi oleh produksi dalam negeri. Berdasarkan Outlook Energi Indonesia tahun 201 6  yang dibuat oleh 

tim BPPT, apabila tetap dalam kondisi business as usual (BAU) seperti saat ini, net importer gas akan 

terjadi sekitar tahun 2027. Situasidapat lebih memburuk dengan adanya percepatan pembangunan di  

beberapa sektor, sehingga kondisi net importer gas akan lebih cepat terjadi .  Sela in itu ,  dengan pola 

konsumsi dan ekspor batubara mengikuti trend selama ini dan bila tidak ada penemuan cadangan baru, 
maka batubara akan habis pada tahun 2046. 
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Gambar 2. Proyeksi neraca gas dan batubara 
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Permasalahan bahan bakar di sektor transportasi maupun industri selalu menjadi perhatian publik 
akibat dari pemanfaatan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang sangat dominan di sektor ini. Secara 
teknis BBM masih merupakan bahan bakar yang paling mudah diakses oleh masyarakat dibandingkan 
jenis energi lainnya karena sistem transportasi nasional saat ini masih berbasis pada BBM. 
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Gambar 3. Proyeksi kebutuhan energi di sektor industri dan transportasi 
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Di sektor kelistrikan , kebutuhan listrik nasional terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 6.8% 
per tahun selama satu dekade terakhir, sedangkan rasio elektrifikasi nasional masih sebesar 87% pada 
tahun 2015. Berdasarkan data pertumbuhan kebutuhan listrik pada lima tahun terakhir, kebutuhan 
pembangkit pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 124 GW dan pada tahun 2040 akan mencapai 
249 GW. Di antara sekian jenis pembangkit listrik yang ada , PL TU batubara masih mendominasi dengan 
kapasitas mencapai 52% dari total kapasitas pembangkit listrik yang terpasang. Dominasi batubara 
sebagai bahan bakar pembangkit listrik masih belum tergantikan oleh bahan bakar lainnya. lronisnya , 
cadangan batubara yang ada semakin terkuras akibat produksi yang tidak terkendalidan sebagian besar 
untuk ekspor. Hal ini dapat menjadi persoalan serius terhadap keberlanjutan penyediaan listrik, bila masih 
tetap mengandalkan pasokan batubara . Karenanya , kebutuhan pembangkit listrik baru harus diselaraskan 
dengan ketersediaan bahan bakar yang ada . Dengan semakin terbatasnya cadangan bahan bakar fosil 
dan lambatnya pemanfaatan energi terbarukan , perlu dilakukan berbagai upaya untuk pemenuhan 
kebutuhan listrik nasional kedepannya . 
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Gambar 4. Proyeksi kapasitas pembangkit listrik 

Terkait dengan hal tersebut , Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang kebijakan energi 
nasional menargetkan kontribusi Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% dari bauran energi nasional 
pada tahun 2025 mendatang. Target bauran energi nasional meskipun sangat berat untuk dicapai , namun 
harus dipandang positif sebagai keseriusan pemerintah untuk pemanfaatan secara maksimal sumber 
energi baru dan terbarukan . Pemanfaatan energi alternatif baik di sektor bahan bakar maupun kelistrikan 
tampaknya menjadi suatu keharusan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. 
Terlebih lagi bila dilihat pengaruhnya pada masalah lingkungan yang menjadi semakin serius baik di 
tingkat lokal maupun global. 

Pembangki t : 53.1 GW 

Pembangklt : 115 GW 
Konsumsi Energi : 1.4 TOE/cap 
Konsumsi listrik: 2500 kWh/cap 
Raslo Elektr ifikasi : mendekati 100% 

Konsumsi Energi : 0.71 TOE/cap 
Konsumsi listrik : 787 kWh/cap 
Rasio Elektrifi kasi : 82.4% 

2025 

2014 

Pembangkit : 430 GW 
Konsumsi Energi: 3.2 TOE/cap 
Konsumsi listrik : 7000 kWh/cap 

Gambar 5. Target Bauran Energi Berdasarkan PP No. 79/2014 
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Roadmap Teknologi Bahan Bakar (2015-2045) 

Diversifikasi sumber energ i dan efisiensi pemanfaatan bahan bakar menjadi isu utama dalam rangka 

mendukung ketahanan energi nasional ,  khususnya untuk penyediaan energi yang berkelanjutan .  Namun 

kenyataan menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap bahan bakar fosil d iperkirakan masih akan 

ber tanjut, sehingga target pemerintah untuk meningkatkan kontribusi EBT terhadap bauran energi sebesar 

23% pada tahun 2025 diperkirakan akan sulit d icapai. Hal ini d ikarenakan beberapa hal, d i  antaranya: 
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Gambar 6. Proyeksi kemampuan penyediaan EBT Berdasarkan Outlook BPPT 

a .  Pengguna energ i  di  sektor transportasi masih sangat tergantung terhadap Bahan Bakar Minyak 

(baik solar maupun bensin) . Tanpa ada perubahan radikal  dari sisi teknologi penggunanya , maka 

ketergantungan kendaraan terhadap BBM su lit dihapuskan. Karenanya , pengal ihan jenis kendaraan 

dari berbasis BBM menjadi Bahan Bakar Nabati (BBN), dan BBG menjadi salah satu solusi a lternatif 

untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM di sektor transportasi.  Selain itu pengembangan 

sistem transportasi masal berbasis listrik juga harus mulai dilakukan ,  khususnya untuk transportasi 

publik, seperti kereta listrik, dan lain-la in .  

b .  Bahan bakar untuk pembangkit listrik skala besar masih akan didominasi oleh batubara, karena 

pembangkit listrik berbasis EBT pada umumnya terkendala dengan kapasitas pembangkitan yang 

kecil dan operasional yang fluktuatif tergantung dari lokasi dan cuaca. Karenanya, Pembangkit 

Listrik Tenaga Nuklir (PL TN) menjadi salah satu pilihan untuk pembangkit skala besar yang mampu 

bersa ing dengan PL TU Batubara, sebagai sumber pembangkit listrik yang akan menopang beban 
dasar (base/oad). 

c. Di sektor rumah tangga, ketergantungan terhadap bahan bakar fosil juga su lit d ikurangi dikarenakan 

altematif bahan bakar pengganti LPG masih sangat terbatas, terutama jika d il ihat dari kesiapan 

infrastruktur dan ketersediaan teknologinya. oleh karena itu pengembangan jaringan gas kota u ntuk 

rumah tangga dengan menggunakan gas a lam pertu ditingkatkan .  

d .  D i  sektor industri, kontribusi batubara maupun gas bumi diperkirakan akan semakin meningkat 

d ikarenakan d iversifikasi ke sumber-sumber EBT lainnya masih belum bisa diharapkan.  Karenanya , 

pemanfaatan biomassa dan teknologi pemulihan panas buang dapat d iperluas u ntuk mengurangi 

pemanfaatan sumber-sumber energi fosil yang tak terbarukan. 
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Sebagai solusi jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengatasi kesenjangan antara 
kebutuhan dan penyediaan , maupun kesenjangan antara target KEN dan capaian ke depan, perlu disusun 
roadmap teknologi bah an bakar sebagai berikut: 

1. Roadmap Teknologi Bahan Bakar di Sektor lndustri 
Visi untuk penyediaan bahan bakar di industri adalah memanfaatkan sumber daya batubara lokal 
secara lebih bersih . Peningkatan kebutuhan batubara di sekor industri perlu diantisipasi melalui 
pemanfaatan teknologi batubara bersih seperti gasifikasi batubara yang diperkirakan mulai 
dimanfaatkan secara masif sejak tahun 2020, dan terus meningkat sampai dengan tahun 2045. 
Pemanfaatan batubara kualitas rendah secara komersial di lndustri dapat didorong sejak tahun 2025. 
Biomassa sebagai substitusi batubara untuk bahan bakar di industri , dapat segera didorong 
pemanfaatannya sampai dengan tahun 2045. 

2. Roadmap Teknologi Bahan Bakar di Sektor Transportasi 
Solusi alternatif solusi untuk mengurangi penggunaan BBM yang sangat dominan di sektor 
transportasi adalah dengan mendorong pemanfaatan BBN untuk menggantikan bahan bakar solar 
dengan biodiesel maupun bensin dengan bioetanol. 
Untuk saat ini kebijakan pemanfaatan biodiesel hingga 20% atau B20 (khususnya berbahan baku 
CPO) cukup efektif untuk menekan penggunaan BBM di sektor transportasi khususnya solar. Di tahun 
2035 diharapkan produksi BBN berbasis Biorefinery atau Greendiese/ maupun Green Gasoline mulai 
bisa dimanfaatkan secara komersial. Sehingga setidaknya pada tahun 2045 diharapkan Bioenergi 
(BBN maupun Biomassa) mampu menggantikan setidaknya 20% dari total kebutuhan BBM nasional. 

3. Roadmap Teknologi Bahan Bakar di Sektor Rumah Tangga 
Di sektor rumah tangga LPG yang saat in i menjadi bahan bakar utama perlu segera dicarikan 
alternatif penggantinya , karena ketergantungannya terhadap impor. Dimulai dari Gas Kota yang 
secara bertahap perlu dikembangkan infrastruktur jaringan gasnya . 

Roadmap Teknologi Kelistrikan (2015- 2045) 

A. Pembangkit Listrik Skala Besar 
Pembangkit skala besar sampai dengan tahun 2045 masih akan didominasi dengan PL TU Batubara . 
Namun , mengingat semakin terbatasnya cadangan batubara dan semakin ketatnya standard 
lingkungan hidup, maka teknologi akan bergeser ke arah teknologi PL TU berefisiensi tinggi dengan 
teknologi Boiler Super Kritis (Supercritical Boiler) yang diperkirakan akan menjadi trend teknologi 
PL TU sampai dengan 2020, dan selanjutnya akan berkembang ke teknologi Boiler Ultra Super Kritis 
sampai dengan tahun 2035 . Teknologi Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) diperkirakan 
akan berperan pada tahun 2025. 

lsu Utama: 
• Diversifikasi pengurangan konsumsi 

energi fosil 
• Kebijakan mitigasi perubahan lklim 

Teknolo:i 
Pemb;angkit PLTU, 
PLTG/U, PLTP, PlTN 

Teknoloci Pemban:Mit 
PLTU,PLTG/U,PLTP, PLTN 

Rasia elektritikasi 100% 
Teknoloc; L---4 PLT EBT 23% 
Pembangkit PLTU 
dan PLTG/U Dominasi PLTU batubara ultra/superkritis, Co- firing, 

Pembangunan PLTN, Rasia Elektrifikasi 100% 

Dominasi PLTU batubara 

Gambar 7. Roadmap Teknologi Pembangkit Listrik 
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Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa cadangan batubara semakin me mp1s dan 

persyaratan l ingkungan yang semakin ketat, maka diperlukan a lternatif pembangkit skala besar 

sebagai substitusi PL TU 8atubara. Oalam kaitan ini PL TN merupakan pilihan realistis karen a 

teknologi pembangkit ini  memiliki densitas energi yang lebih besar dari PL TU batubara dengan emisi 
yang jauh lebih rendah.  Seperti diketahui teknologi PL TN sangat handal dan tingkat keamanan yang 

sangat tinggi dan sesuai untuk operasi baseload. Memiliki harga bahan bakar yang stabil, biaya 

produksi yang bersaing , pasokan bahan bakar yang secure. 

PL TN dengan teknologi terkini (Gen I l l+) diharapkan telah beroperasi pada tahun 2030 dengan 

kapasitas 2000 MW. Kapasitas PL TN diharapkan meningkat menjadi 6.000 MW di tahun 2045 dengan 

teknologi yang baru , yaitu PL TN Generasi IV (HTGR) ataupun yang berbasis bahan bakar Thorium. 

Pembangkit skala besar lainnya, seperti PL TGU (combined cycle) berbahan bakar gas juga 

masih perlu dibangun sebagai pendamping PL TU batubara dan PL TN. Adapun bahan bakar  

pembangkit tersebut dapat berasal dari gas bumi atau bahan bakar coal bed methane yang 

diperkirakan akan mulai digunakan luas pada tahun 2025. Untuk PL T E8T skala besar, yang 

diharapkan berperan besar adalah PL T 8iomassa atau dual fuel biomassa-batubara dan PL T Panas 

8umi. Adapun target untuk PL T berbasis biomassa diperkirakan setidaknya sebesar 3% dan untuk 

PL TP sebesar 5% dari kapasitas pembangkit. 

B. Pembangkit Listrik Skala Kecil dan Tersebar 

Gun a memenuhi  target rasio kelistrikan, khususnya di daerah-daerah terpenci l ,  PL TO masih akan 

menjadi teknologi utama. PL T E8T lainnya seperti PL T 8ayu dan PL T Sel Surya dapat dipakai untuk 

pembangkit skala kecil d i  daerah-daerah tertentu. Sedangkan PL TO dapat menggunakan 

8iodiesei/PPO sebagai alternatif substitusi minyak solar sehingga kontribusi Energi 8aru dan 

Terbarukan dapat lebih ditingkatkan .  

Oari sisi jaringan, pengembangan teknologi jaringan cerdas atau smart grid diperlukan untuk 

menciptakan sistem kelistrikan yang lebih handal dan efisien. Teknologi terse but j uga sekaligus untuk 

mengadopsi pemanfaatan pembangkit E8T skala kecil tersebar agar dapat di integrasikan ke dalam 

jaringan sistem kelistrikan baik lokal maupun interkoneksi .  Oimulai dari pengembangan jaringan smart 

grid untuk perkotaan dengan memasang Smart Meter sejak tahun 2020, disusul untuk aplikasi smart 

grid di daerah pedesaan/rural pada tahun 2035, dan diharapkan pada tahun 2045 sudah terpasang 

jaringan smart grid di seluruh  Indonesia. 

Ketahanan Energi Nasional 
• Peserta kongres sepakat bahwa kondisi energi nasional saat in i  dalam keadaan kritis. 

• Opsi pemanfaatan EBT tanpa memasukkan nuklir secara real istis tidak mampu mencapai 23 % pada 

2025 sebagaimana diamanatkan pada PP No. 79/201 4 .  
• 8eberapa pihak memproyeksikan PL TN tidak dapat d ihindari untuk memenuhi  kebutuhan listrik skala 

besar. Karenanya, road map PL TN termasuk penyiapan bahan bakar direkomendasikan untuk 

segera dipastikan .  

Arah Kebijakan Nasional Pemanfaatan Bahan Bakar 

• Menca ri sumber minyak baru atau mengoptimasikan sumber minyak yang sudah ada melalui inovasi 

teknologi yang advance (Enhanced Oil Recovery) dan eksplorasi minyak lepas pantai .  

• Perlu koordinasi yang menyangkut tataran kebijakan termasuk di da lamnya tata kelola energi yang 

terencana dengan baik sehingga bisa d i implementasikan .  
• Meningkatkan kontribusi biodiesel dari 820 yang dimulai 6 Januari 201 6  menjadi 830. 
• Perlu di lakukan inovasi teknologi yang memungkinkan penggunaan Bio-Crude Oil (8CO) sebagai 

bahan bakar maupun bahan baku kilang (oil refinery) . 
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EBT Sebagai Sumber Bahan Bakar: Tantangan dan lnovasi Teknologinya 

• Program BBN untuk substitusi BBM urgen segera direalisasikan untuk menekan defisit BBM yang 

semakin besar. 

• Pemanfaatan BBN secara masif masih menghadapi kendala oleh penyediaan dan harga bahan 

baku serta tingginya biaya proses produksi. Karenanya, harus d ikelola dengan memperkuat regulasi 

yang kondusif. 

• Konsep perkebunan energi perlu direal isasikan dalam rangka mencapai swasembada bahan bakar 

cair dengan terlebih dahulu menetapkan kebijakan tentang tanaman energi yang harus dikembangkan 

sebagai bahan baku BBN . 

EBT untuk Kelistrikan : Tantangan dan lnovasi Teknologinya 

• Potensi panas bumi di Indonesia adalah terbesar d i  dunia ,  namun mayoritas berentalpi 

rendah/medium. Jenis teknologi PL TP yang layak d ikembangkan adala h :  conventional binary, 2 phase 

binary, Geothermal Combined Cycle Unit (GCCU), dan Integrated Geothermal Combined Unit 

(IGCCU). 

• Pembangkit listrik EBT (Surya dan Bayu) berpotensi untuk memenuhi  kebutuhan l istrik baik di 

perkotaan dengan sistem roo ftop maupun daerah  terpencil dan kawasan Indonesia Timur. 

• Dalam penerapannya diperlukan teknologi smart (micro) grid untuk penetrasi sumber-sumber EBT 

yang optimal. 

Sesi Teknologi: Advanced Power Plant 

• Teknolog i sistem keselamatan PL TN saat ini sudah ada pada level yang tinggi (passive safety

relative system) dan didukung dengan penyediaan bahan baku melalui konsorsium IAEA. Untuk 

penerapannya diperlukan komitmen dan konsistensi kebijakan pemerintah serta dukungan dari 

berbagai pemangku kepentingan. 

• Teknologi PL TU perlu mengadopsi teknologi dengan efisiensi tinggi, termasuk teknologi Ultra Super 

Critical Boiler (>240 bar). 

• Teknologi CFB tepat diterapkan untuk PL T Biomassa-Batubara, khususnya untuk pembangkit listrik 

skala kecil dan menengah (50-200 MW). 

• lndustri PV nasional yang berkelanjutan perlu dibangun dari h ulu sampai h il ir. Untuk itu perlu 

ditetapkan skala keekonomian .  

Peran Teknologi Sebagai Terobosan Pemenuhan Kelistrikan Nasional 

• Efisiensi energi pada industri maupun gedung komersial , dapat di lakukan melalui perencanaan/disain 
dan aplikasi teknologi yang efisien maupun retrofit sistem yang sudah terpasang. 

• Panas buang di i ndustri merupakan potensi sumber energi yang perlu d idorong pemanfataannya 

mela lu i  teknologi kogenerasi. 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Dengan mempertimbangkan pentingnya penyediaan energ i  nasional yang berlanjutan dan dalam rangka 

meningkatkan ketahanan dan kemandirian nasional di  bidang energ i ,  maka I ndonesia harus segera 

memberdayakan dan membangun sistem energi nasional yang menjamin pengelolaan, pasokan dan 

ketersediaan sumber daya energi domestik sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam konteks 

kemandirian energi tersebut, hasil-hasil riset dan inovasi teknologi karya bangsa bersandingan dengan 

upaya a lih teknologi dari pihak luar perlu lebih dipacu agar mampu menjadi tulang punggung industri 

energi nasional melalui regulasi, bisnis etik, bisnis proses yang benar dan SDM berkualitas. 
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Untuk itu , upaya pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan energi a lternatif untuk substitusi BBM 

per1u didukung oleh semua pihak dan dipercepat realisasinya dengan memanfaatkan segala potensi 

sumberdaya melalu i  tahapan kegiatan riset dan inovasi teknolog i .  Karenanya, Roadmap Teknologi Energi 

yang dihasilkan mela lui KTN-1 ini diharapkan menjadi rujukan pil ihan teknologi dalam mengatasi 

kesenjangan kebutuhan dan penyediaan energi nasional .  

Sebagai  hasil dari Kongres Teknologi Nasional yang berlangsung selama tiga hari maka disusunlah 

rekomendasi terkait dengan penyed iaan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan ,  sebagai berikut: 

A. Rekomendasi Kebijakan 

1) Penyediaan Energi Primer 

• Dalam penyed iaan energi primer, batubara tetap dominan. Namun, skenario optimistik cadangan 

batubara hanya sanggup sampai dengan tahun 2038 (APBI). Karenanya, perlu skenario untu k 

menjamin pasokan batubara jangka panjang di dalam negeri dengan melakukan pembatasan 

volume produksi batubara untuk ekspor. 

• Perlu penguasaan teknologi eksploitasi minyak dan gas bumi khususnya untuk ladang marginal 

dan intensifikasi proses eksploitasi cadangan minyak melalu i  teknologi enhanced oil and gas 

recovery dan eksplorasi min yak lepas panta i. 

• Kontribusi Energ i  Baru dan Terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 su lit dicapa i ,  sehingga perl u 

memaksimalkan penggunaan EST yang potensial khususnya Nuklir, Biomassa, Biofuel ,  Pana s 

Bumi, dan Hidro. 

2) Sektor Transportasi 

• Mendorong perluasan pemanfaatan transportasi publik berbasis listrik (kereta listrik). 

• Mengawal implementasi kebijakan mandatori pemanfaatan BBN (biodiesel dan bioetanol) agar 

BBN tetap menjadi bah an bakar substitusi BBM. 

• Pemanfaatan BBG untuk substitusi BBM perlu diperluas untuk transportasi umum dan peroranga n 

dengan membangun jaringan pipa gas kota . 

3) Sektor Rumah Tangga 

• Mendorong perluasan pemanfaata n listrik di sektor rumah tangga .  

• Perluasan pemanfaatan BBG untuk penyediaan bahan bakar rumah tangga melalui  pembangunan 

infrastruktur jaringan gas kota, dan membangu n  fasil itas untuk penyediaan BBG. 

4) Sektor lndustri 

• Efisiensi energi pada industri maupun gedung komersial mela lui perencanaan/disain dan aplikasi 

teknologi yang efisien maupun retrofit sistem yang sudah terpasang.  

• Mendorong pemanfatan panas buang sebagai potensi energi melalui teknolog i kogenerasi. 

5) Sektor Kel istrikan 

• Untuk memenuhi  kebutuhan listrik skala besar, PL TN harus beroperasi sebelum tahun 2030, dan 

keputusan pembangunannya harus ditetapkan sebe lum 2020 . Karenanya, road map khusus PL TN 

termasuk penyiapan bahan bakar PL TN direkomendasikan untuk segera dibuat. 

• Dalam penyed iaan listrik nasional ,  PL TU Batubara masih menjadi and a lan.  Namun, dalam 

pelaksanaannya diwajibkan memakai teknologi yang efisien dan ramah lingkungan . 
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• Pembangunan PL TU batubara di Pulau Jawa terkendala oleh daya dukung lingkungan. 

Karenanya, pembangunan PL TU mulut tambang di luar pulau Jawa dan pemanfaatan teknologi 

transmisi bawah laut harus segera d iterapkan .  

• Kontribusi gas dalam bauran produksi energi listrik tahun 201 0-201 4 ,  masih cukup besar 24 , 1  % .  

Mengingat cadangan g a s  bumi semakin menipis, maka pemanfaatan gas sebaiknya untuk P L  TG 

pada saat beban puncak dan bahan baku industri (khususnya pupuk) .  

B .  Rekomendasi Teknologi 

1. Penguasaan lndustrialisasi Bidang Energi 

• Penguasaan teknologi penyed iaan BBG dari berbagai sumber dan lnfrastruktur jaringan gas kota 

untuk memenuhi bahan bakar rumah tangga dan nelayan. 

• Penguasaan dan pemanfaatan teknologi boiler yang efisien dan ramah lingkungan (superkritis, co

firing batubara-biomassa , ultra super kritis, dan ultra super kritis dengan carbon capture & 

storage). 

• Penguasaan teknologi batubara bersih (CFB, BFB, IGCC) . 

• Penguasaan teknologi produksi BBM melalui  kilang BBN, dan teknologi batubara cair untuk 

substitusi BBM. 

• Penguasaan teknologi eksploitasi minyak dan gas bumi mela lu i  teknologi enhanced oil and gas 

recovery dan teknologi eksplorasi ladang-ladang marginal dan lepas panta i .  

• Penguasaan teknologi PL TN generasi I l l + dan penyedian bahan bakar  serta penerapannya di 

Indonesia di lakukan melalui pengg unaan hasil-hasil riset dan inovasi teknologi karya bangsa 

bersandingan dengan upaya alih teknolog i .  

• Penguasaan teknologi EPC dan manufaktur peralatan pembangkit kelistrikan sepeti, boiler, turbin, 

generator, balance of plant, dan lain-lain. 

2. Rekomendasi Riset Teknologi Energi 

Terkait dengan arah riset dan pengembangan teknologi energi ke depan ,  direkomendasikan beberapa 

arah riset sebagai  berikut: 

• Teknologi Fuel Cell dan bahan bakar h idrogen.  

• Teknologi Mobil listrik dan infrastruktur kelistrikannya. 

• Teknologi Energy Storage untuk aplikasi kelistrikan dan mobil l istrik. 

• Teknologi Smart Grid. 

• Teknologi Bahan bakar untuk PL TN (Uranium, Thorium). 

• Teknologi PL T biomassa . 

• Teknologi Material energ i  berbasis sil ikon (sel surya). 

• Teknologi Produksi BBN dari l imbah biomassa. 

• Teknologi Produksi DME untuk substitusi LPG. 

• Teknologi kogenerasi dan pemanfaatan panas buang. 
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EXECUTIVE SUMMARY 
KONGRES TEKNOLOGI NASIONAL 2016 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

EXECUTIVE SUMMARY II : KOMISI PANGAN 

Prof. Dr.Eng. Eniya Listiani Dewi, B.Eng., M.Eng. 
Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi 

Permasalahan global yang melanda dunia termasuk Indonesia adalah masalah energi dan pangan . 
Sarna halnya dengan masalah di bidang energi maka masalah pangan merupakan tantangan yang harus 
disikapi dengan serius karena terkait dengan beberapa faktor yang saling terkait secara kompleks, 
antara lain ketergantungan impor pangan yang semakin besar (mencapai 70%), pertambahan penduduk 
(1 ,49% per-tahun) , iklim dan bencana a lam, alih fungsi Ia han , kond isi sosial ekonomi budaya masyarakat 
termasuk perubahan pola makan, masalah keamanan pangan sampai pada kondisi belum optimalnya 
implementasi kebijakan pemerintah di bidang diversifikasi (penganekaragaman) yang kemudian 
kesemuanya itu terakumalasi menjadi semakin rendahnya ketahanan pangan Indonesia . 

Hak atas pangan adalah hak asasi manusia . Negara berkewajiban menjamin hak atas warganya 
dengan melaksanakan amanat konstitusi UUD 1945 yang secara gamblang disampaikan pada pasal 33. 
Indonesia berupaya keras membangun perekonomian nasional guna meningkatkan daya saing dalam 
kancah pasar internasional. Salah satu upaya yang dilakukan dalam pembangunan ekonomi nasional 
adalah upaya menjamin penyediaan pangan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Berbagai 
kebijakan Pemerintah telah dikeluarkan a.l ditetapkannya Kebijakan Umum Ketahanan Pangan yang 
tertuang dalam UU-RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan , Perpres No.22 tahun 2009 dan lnpres No.1 
tahun 2010 tentang percepatan penganekaragaman pang an lokal yang pad a hakekatnya memperkokoh 
Ketahanan Pangan Nasional untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman , 
bermutu , dan sehat, baik pada tingkat nasional, daerah hingga rumah tangga . 

Masalah Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan Pokok 

1. Konsumsi pangan karbohidrat (beras, terigu) , pangan protein (daging sapi) meningkat seiring dengan 
pertambahan penduduk dan meningkatnya daya beli masyarakat. 

r::::l Beras (54%), jagung (19%), 

~ubi kayu (22%), lain -la in (5%) 

1987 Beras (80%), ubi kayu (10%) dan 
___...) jagung (7%), lain-lain (3%) 

12 

• Beras mendominasi di atas 90% 

2015 
• P.eni.ngkatan konsumsi terigu sangat 

_ ~ signifikan 
Laju penlnglcatanrataZ= 15,5%/th {1010.1015} 
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Gambar 8. Perkembangan Pola Konsumsi Pangan Pokok di Indonesia 
Sumber : BKP (2013) dan BPS (2014) 
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2. Pemenuhan kebutuhan pangan yang bergizi, aman, bermutu dan terjangkau semakin sulit 

d ikarenakan : Al ih fungsi lahan, perubahan iklim, peningkatan produ ksi beberapa pangan pokok mulai 

jenuh ,  SDM pertanian semakin berkurang. 
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Gambar 9.  Penurunan Ketersediaan Lahan Baku Sawah. 

Sumber : lrianto, 201 1, Ditjen PSP Kementan 

3. Pola konsumsi pangan masyarakat yang tidak sehat memicu beberapa penyakit seperti : obesitas, 

diabetes mellitus. 

- Proyeksi Peningkatan Jumlah Penderita Diabetes Melitus: 

a. Pergeseran po la makan menyebabkan peningkatan preva lensi penyakit Diabetes 

sang at signifikan ,  yaitu 1 ,5 % dalam kurun waktu 2007-201 3  

b. Diabetes I ndonesia menempati urutan 4 dunia dan penyakit urutan ke 3 penyebab 

kematian di Indonesia 

c. Obesitas Indonesia 78,2 juta (32,9%) (VVHO, 201 0) . 
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Gambar 10. Proyeksi Peningkatan Jumlah Penderita Diabetes Melitus 

Sumber: Outlook Teknologi Kesehatan BPPT (201 6) 

4. Masyarakat dan industri belum menggunakan teknologi sebagai solusi untuk meningkatkan daya 

saing industri pertanian .  

5 .  Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap teknologi yang tersedia .  

6. Rendahnya koordinasi diantara Kementerian dan Lembaga dalam mewujudkan Kedaulatan pangan,  

Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan. 
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Berdasarkan paparan data di atas menunju kkan bahwa perkembangan pola konsumsi pangan, 

beras mendominasi diatas 90% serta konsumsi terigu yang meningkat secara signifikan. Hal ini  berakibat 

bahwa Indonesia menempati urutan 4 dunia untuk penyakit diabetes. Import gandum terigu merupakan 

salah satu perubahan pola makan ,  sehingga Indonesia menghadapi tantangan dalam mengembalikan 

budaya kita, akan tetapi dengan sentuhan teknolog i .  

1 .  Outlook Teknologi Pangan 

a. Diversifikasi pangan perlu menjadi rencana strategis dalam program ketahanan, 

kemandirian, dan kedaulatan pangan di  masa depan,  dengan memperhatikan aspek produksi, 

distribusi, serta keterjangkauan dan perlu didukung oleh ketersediaan teknologi yang efisien dan 

tepat guna.  

b. Peran pemerintah daerah dan pusat diperlukan untuk upaya rekayasa sosial untuk 

meng ubah dan mengembalikan budaya dan pola makan dalam mengkonsumsi pangan lokal ,  

serta mendorong pelaku bisnis untuk berorientasi produk pangan loka l .  

c. BULOG sesuai dengan fungsinya sebagai perusahaan umum yang mendapat mandat, 

melakukan stabilisasi harga dan menjamin ketersed iaan bahan pangan,  khususnya beras, perlu 

melakukan penyesuaian gudang-gudang, yang selama in i  digunakan untuk meyimpan beras, 

agar dapat digunakan untuk menyimpan bahan pokok lokal spesifik dalam rangka mendukung 

program diversifikasi pangan. 

2. Dukungan Kebijakan Teknologi Untuk Kemandirian Bangsa 

a. Dukungan teknologi untuk peningkatan produksi pangan meliputi pengembangan varietas 

unggul, pemupukan yang efektif dan efis ien, teknologi budidaya yang tepat guna,  peramalan 

OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan dampak perubahan ikl im yang lebih akurat, 

teknologi alat dan mesin pasca panen yang lebih aplikatif, teknologi pengolahan untuk 

meningkatkan daya saing, pengembangan teknologi pengemasan dan penyimpanan serta 

teknologi pendataan luas baku lahan, tanam dan panen yang lebih akurat. 

b. Dibutuhkan lembaga yang berfungsi mengkoordinasikan dan mensinergikan kegiatan

kegiatan yang terkait pengemba ngan pangan dari berbagai  instansi Kementerian/Lembaga. 

3. Teknologi Pemuliaan Untuk Peningkatan Produktivitas Pertanian 

•:• Teknologi menjadi faktor penting dan pengungkit untuk penyediaan bahan baku pangan, 

meningkatkan produktifitas dan daya saing produk. 

•:• Teknologi penyediaan benih unggul I Teknologi pemuliaan di bidang pertanian, 

peternakan, perikanan melalu i  berbagai cara pemuliaan seperti teknologi irradiasi dan 

biotekno logi .  

•:• Teknologi perbanyakan benih dan bibit unggul agar tersedia bibit-bibit yang berkualitas 

dalam jumlah yang banyak. 

•:• Teknologi peningkatan produktivitas seperti teknologi pemupukan,  teknologi 

pengendalian opt, teknologi pakan ,  teknologi kesehatan hewan.  

•:• Teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudah akses informasi dari penyedia 

benih kepada masyarakat petani .  

•:• Penyempurnaan regulasi agar benih unggul tersertifikasi dan penjaminan mutu lebih mudah 

d iprod uksi dan diperoleh masyarakat. 

•:• Perlu adanya usaha untuk mendorong pemasyarakatan produk-produk bibit unggul ke 

masyarakat petani/peternak/pembudidaya perikanan melalui  program-program diseminasi, 

pelatihan dan sosialisasi, agar masyarakat mengetahu i  informasi adanya benih/bibit unggul dan 

mudah untuk mendapatkannya. 
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Untuk memenuh i  ketersediaan pangan yang bergizi, bermutu dan aman diperlukan 

-

•!• Standarisasi proses maupun produk hasil pertanian dan standarisasi metoda 

pengumpulan data pertanian untuk mengh indari penyusunan kebijakan yang salah akibat 

kesalahan data , peningkatan kemampuan SDM petani (pendidikan formal dan non formal). 

•!• Teknologi untuk peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas bahan baku, menurunkan 

biaya logistic, mendesain supply chain yang adil dan lebih pendek, penyiapan metode estimasi 

data produksi dan luas lahan yang baik dan benar, contoh dengan metoda KSA (Kerangka 

Sampel Area) yang memanfaatkan teknologi pnginderaan jauh.  

•!• Perlunya media untuk menginformasikan dan menghilirisasikan teknologi hasil penelitian 

dan pengkajian di Perguruan Tinggi maupun Badan Litbang ke lndustri. 

5 .  Teknologi Pasca Panen 

a .  Fokus Pengembangan Agroindustri pangan: 

Pembinaan dan transfer teknologi untuk UMKM untuk meningkatkan daya saing 

produk pangan Indonesia meliputi: (1 ) transfer teknologi proses produksi dan 

pengembangan produk; (2) program pelatihan dan pendampingan; (3) a kses modal I 
finansia l ;  (4) pemasaran .  

Pelaku usaha d i  Indonesia adalah 99,9% skala UMKM dan 53 ,57% UMKM bergerak di  

bidang Pangan dan Pertanian.  

Pembinaan dan transfer teknologi untuk UMKM ; meliputi : (1 ) transfer teknologi 

proses produksi dan pengembangan produk; (2) program pelatihan dan pendampingan;  

(3) akses modal I finansial ;  (4) pemasaran .  

b. Integrated farming diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk mokaf d i  lahan 

suboptimal. 

c. Perlunya sosialisasi program pemerintah untuk konsumsi produk pangan lokal secara 

sistematis dan kontinyu 

d. Sagu sebagai salah satu komoditi tanaman asli Indonesia yang memiliki potensi penghasil pati 

terbesar (1 5-30 tonlhalth) d ibanding tanaman pangan lain. 

e.  Kebijakan Pemerintah Thailand mendukung penuh produksi pangan yang d ihasilkan dari 

lokal Thai land. 

6. Teknologi Pangan Fungsional 

•!• Kurang g izi dan lebih gizi masing masing akan berdampak negatif pada kesehatan manusia. 

Kurang gizi akan menurunkan kualitas kesehatan dalam konteks rendahnya daya tahan 

tubuh terhadap penyakit maupun kurang optimalnya fungsi organ-organ tubuh sebagaimana 

mestinya. Sedangkan lebih gizi juga akan menimbulkan gangguan metabolisme dan segala 

konsekuensi terhada p status kesehatan .  

•!• Pangan fungsional , khususnya pangan olahan fermentasi bahan nabati yang kaya dengan 

nutrisi dan senyawa-senyawa bioaktifnya dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kesehatan 

masyarakat dari segi preventif maupun pro motif. 

•!• Untuk kla im khasiat/manfaat pangan fungsional berupa pangan olahan fermentasi bahan 

nabati perlu didukung bukti yang kuat berdasarkan hasil riset yang valid (evidence base) . 

•!• Nutrigenomic debagai disiplin i lmu yang mempelajari interaksi tingkat molekuler antarta sel-sel 

tubuh dengan nutrisi ataupun senyawa-senyawa bioaktif lainnya, serta elaborasi komprehensif 

antara fungsi mikrobiom (mikroba koexsistem yang hidup  bersama tri l iunan sel tubuh manusia), 

dalam konteks modulasi sistem kekebalan tubuh melalui pangan fungsional selain akan 

memperkut pembuktian i lmiah tentang klaim khasiaUmanfaat pangan fungsional, juga akan 

meningkatkan keunggulan serta manfaat teknologi pengolahan pangan fungsional u ntuk 
kesehatan. 
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7. lndustri Pertanian 

•:• R&D merupakan investasi yang perlu d ipertimbangkan pengembaliaannya dalam bentuk 

manfaat 

•:• Perlunya kolaborasi antara industri dengan masyarakat dan lembaga litbang untuk 

mengembangkan value chain dan sustainability 

•:• Positioning pangan fungsional, perlu diberikan tempat yang lebih tegas dalam regulasi katagori 

produ k  dengan benchmarking Jepang dan Un i-Eropa. 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Dengan mempertimbangkan pentingnya penyediaan pangan yang bergizi, aman, bermutu, 

terjangkau dan berkelanjutan ,  serta dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kedaulatan di bidang 

pangan ,  maka Indonesia harus memberdayakan sumberdaya pangan lokal dan membangun sistem yang 

menjamin pengelolaan ,  pasokan dan ketersediaan sumberdaya pangan sebesar-besamya untuk 

kemakmuran rakyat. Dalam konteks kemandirian pangan tersebut, hasil-hasil riset dan inovasi teknologi 

karya bangsa bersandingan dengan upaya alih teknologi dari pihak luar perlu lebih dipacu agar mampu 

menjadi tulang punggung industri pangan nasional melalu i  regulasi, bisnis etik, bisnis proses yang benar 

dan SDM berkualitas. 

Untuk itu, upaya pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pangan lokal pertu 

didukung oleh semua pihak dengan memanfaatkan segala potensi sumberdaya melalui tahapan kegiatan 

riset dan inovasi teknologi. Karenanya, buku Outlook Teknologi Pangan yang di luncurkan mela lui KTN 

201 6  ini diharapkan menjadi rujukan pi l ihan teknologi dalam mengatasi kesenjangan kebutuhan dan 

penyediaan pangan nasional 

Sebagai hasil dari Kongres Teknologi Nasional 201 6 yang berlangsung selama tiga hari maka 

disusunlah rekomendasi terkait dengan penyediaan dan pemanfaatan sumberdaya pangan lokal secara 

berkelanjutan, sebagai berikut: 

A. Rekomendasi Kebijakan 

•:• Diversifikasi pangan pertu menjadi rencana strategis dan prioritas dalam program 

ketahanan,  kemandirian,  dan kedaulatan pangan di masa depan,  dengan memperhatikan aspek 

produ ksi ,  d istribusi, serta keterjangkauan dan perlu d idukung oleh ketersediaan teknologi yang 

efisien dan tepat guna.  

•:• Dibutuhkan lembaga yang berfungsi mengkoordinasikan dan mensinergikan kegiatan

kegiatan yang terkait pengembangan pangan dari berbagai instansi Kementerian/Lembaga. 

•:• Peran pemerintah daerah dan pusat diperlukan untuk upaya rekayasa sosial untuk mengubah 
dan mengembalikan budaya dan pola makan dalam mengkonsumsi pangan loka l .  

•:• Perlunya d ibentuk forum penggiat pangan lokal untuk saling bertukar informasi dan hal-hal lain 

terkait pelaksanaan d iversifikasi pangan lokal serta sosial isasi program pemerintah secara 

sistematis dan kontinyu 

•:• Mendorong tumbuhnya industri pangan lokal melalu i  kerjasama dengan BUMN, BUMD, 

maupun BULOG untuk menyerap dan mendistribusikan produk-produk pangan pokok lokal 

•:• BULOG sesuai  dengan fungsinya sebagai perusahaan umum yang mendapat mandat, 

melakuka n  stabilisasi harga dan menjamin ketersediaan bahan pangan,  perlu melakukan 

penyesuaian gudang-gudang, agar dapat digunakan untuk menyimpan bahan pokok lokal 

spesifik dalam rangka mendukung program diversifikasi pangan.  

•:• Penyempurnaan regulasi agar benih unggul tersertifikasi dan penjaminan mutu lebih mudah 

diproduksi dan diperoleh masyarakat. 
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•:• Perlu adanya usaha untuk mendorong pemasyarakatan produk-produk bibit unggul ke 

masyarakat petani/peternaklpembudidaya perikanan melalui  program-program d iseminasi, 

pelatihan dan sosialisasi, agar masyarakat mengetahu i  informasi ada nya benih/bibit unggul dan 

mudah untuk mendapatkannya. 

•:• Standarisasi proses maupun produk hasil pertanian dan standarisasi metoda 

pengumpulan data pertanian u ntuk menghindari penyusunan kebijakan yang salah akibat 

kesalahan data , peningkatan kemampuan SDM petani  (pendidikan formal dan non forma l) . 

·:· Perlunya media untuk menginformasikan dan menghilirisasikan teknologi hasil penelitian 

dan pengkajian di Perguruan Tinggi maupun Badan Litbang ke lndustri . 

•:• Dalam pengembangan agroindustri pangan,  perlu di lakukan pembinaan dan transfer teknologi 

untuk UMKM untuk meningkatkan daya saing produk pangan Indonesia meliputi ( 1 )  

transfer teknologi proses produksi dan  pengembangan produk; (2) program pelatihan dan 

pendampingan ;  (3) akses modal / finansia l ; (4) pemasaran.  

•:• Integrated farming diperlukan untuk meningkatkan daya saing Agroindustri pangan.  

•:• Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, peran dan kontribusi pangan 

fungsional (pangan yang karena kandungan komponen aktifnya dapat memberikan manfaat 

bag i kesehatan ,  d iluar manfaat yang d iberikan oleh zat-zat g izi yang terkand ung di dalamnya) 

perlu terus didukung dan disebarluaskan mela lui berbagai media yang releva n, untuk 

membentuk masyarakat yang sehat. 

•:• Positioning pangan fungsional, perlu diberika n tempat yang lebih tegas dalam regu lasi 

katagori produk dengan benchmarking Jepang dan Uni-Eropa . 

B. Rekomendasi Teknologi 

•:• Teknologi untuk peningkatan produksi pangan meliputi Teknologi pengembangan varietas 

unggul (pertanian, peternakan,  perikanan), Teknologi perbanyakan benih dan bibit unggul agar 

tersedia bibit-bibit yang berkualitas dalam jumlah yang banyak, Teknologi pemupukan yang 

efektif dan efisien, Teknologi pakan, Teknologi kesehatan hewan,  Teknologi budidaya yang tepat 

guna,  perama lan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan dampak perubahan iklim yang 

lebih akurat, Teknologi alat dan mesin pasca panen yang lebih apl ikatif, Teknologi pengolahan 

untuk meningkatkan daya saing, Teknologi pengemasan dan penyimpanan,  Teknologi informasi 

dan komunikasi untuk mempermudah a kses informasi kepada masyarakat petani .  

·:· Teknologi untuk peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas bahan baku, menurunkan 

biaya logistic, mendesain supply chain yang adil dan lebih pendek, yaitu Teknologi pendataan 

luas baku lahan,  tanam dan panen yang lebih akurat, penyiapan metode estimasi data produksi 

dan luas lahan yang baik dan benar, contoh dengan metoda KSA (Kerangka Sampel Area) yang 

memanfaatkan teknologi pnginderaan jauh.  

•:• Teknologi untuk konversi hutan sagu menjadi perkebunan sagu dengan memperhatikan 

aspek sosial dan lingkungan. 

·:· Teknologi produksi pangan fungsional yang dapat memberikan kontribusi signifikan bagi 

kesehatan masyarakat dari seg i preventif maupun pro motif. 

C. Rencana Aksi 

Pilot Project Pengembangan Pangan Pokok Lokal di beberapa Technopark, untuk mendorong 

terjadinya sinergi antara unsur pemerintah sebagai  tuan rumahnya, kementerian/lembaga sebagai 

kontributor teknologi dan pelaku usaha/swasta sebagai mitra yang menerapkan dan menggunakan 
teknolog i .  
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BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

EXECUTIVE SUMMARY Il l  : KOMISI MARITIM 

Dr. l r. Erzi Agson Gani, M.Eng. 
Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi lndustri Rancang Bangun dan Rekayasa 

Potensi ekonomi kemaritiman Indonesia yang sangat besar sudah disadari bersama. Nilai potensi 

ekonomi kelautan Indonesia mencapai sebesar USD 1 71 miliar dollar per tahun (Dekin,  201 3) . Sekitar 

90% perdagangan internasional diangkut melalui laut, sedangkan 40% dari rute perdagangan 

intemasional tersebut melewati Indonesia (Bappenas, 201 5) .  Diperkirakan dari sektor laut saja Indonesia 

sudah bisa memberikan potensi lapangan kerja bag i 1 80 juta penduduk (Diamar, 201 4) .  N amun 

demikian ,  kontribusi perekonomian berbasis maritim dalam perkonomian nasional saat ini hanya 

mencapai sekitar 22,42% (Kusumastanto, 201 4) .  

Untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara maritim yang u nggul ,  baik dalam aspek 

pengembangan kekuatan geopolitik, kekuatan militer, kekuatan ekonomi dan kekuatan budaya bahari, 

Pemerintah Indonesia telah bersungguh-sungguh mengarahkan kebijakan nasional di bidang 

pengembanga n  ekonomi kelautan .  UU No. 32 tahun  201 4 Ps.27 menyebutkan adanya amanat 

Pengusahaan Sumber Oaya Kelautan yang dilakuka n  melalui pengelolaan dan pengembangan lndustri 

Kelautan .  Berdasarkan hal tersebut, empat dari sembilan cita dalam Nawa Cita Presiden Jokowi-JK 

berkaitan langsung dengan bidang maritim, yakni Kedaulatan maritim, Pemerataan pembangunan antar 

wilayah desa, kawasan timur, dan perbatasan,  Pemba ngunan infrastruktur pelabuhan dan science park, 

serta Mewujudkan Penguatan teknologi melalu i  kebijakan sistem inovasi nasional. Dalam RPJPN 201 5-

2025, "Ekonomi Kelautan" telah d itetapkan sebagai salah satu arah kebijakan nasional. Sejalan dengan 

kebijakan nasional tersebut, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi telah menetapkan 

Teknologi Penguatan lnfrastruktur Maritim sebagai salah satu bidang prioritas di  dalam Draf Rencana 

lnduk Riset Nasional (RIRN) 201 5-2040 dalam upaya mewujudkan penguatan teknologi di  bidang 
kemaritiman. 

Sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam bidang kemaritiman, Kemenko 

Kemaritiman mempunyai empat program utama, yaitu : 

1 .  Aspek kedaulatan yang bertujuan untuk membatasi wilayah I ndonesia. 

2.  Aspek sumber daya a lam yang bertujuan u ntuk mengeksplore apa yang d imiliki. Hal ini diperlukan 

dengan sedikit penekanan pada maritim karena sumber daya laut lebih sul it untuk d igali daripada 

sumber daya daratan. 

3 .  Aspek persatuan yang memadukan semua u nsur dan infrastruktur yang ada di Indonesia sehingga 

menjadi satu kesatuan yang terkoneksi. 

4.  SDM, lptek dan budaya bahari sebagai sumber daya yang mandiri dengan mempertahankan dan 

menggalakkan budaya maritim. 

Kongres Teknologi Nasional 2016 ini merupakan salah satu upaya untuk mempertemukan para 

pemangku kepentingan dalam rangka saling memahami permasalahan dan tantangan implementasi 

kebijakan serta merumuskan pokok - pokok kebutuhan teknologi dalam rangka mendukung 
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implementasi kebijakan nasional untuk pengembangan ekonomi kemaritiman. Di dalam Kongres ini juga 

diusulkan sebuah konsep Roadmap Teknologi Nasional Bidang Kemaritiman yang bisa digunakan sebagai 

dasar bagi Pemerintah Indonesia untuk menyusun Roadmap yang lebih defin itif dalam rangka mengubah 

potensi bidang kemaritiman menjadi industri. 

3.1 . Teknologi Pemanfaatan Sumber Daya dan lndustri Kelautan 

Potensi sumber daya laut Indonesia sangat besar, baik potensi laut dangkal maupun laut dalam. 

Pengembangan inovasi teknologi kelautan diperlukan untuk mengoptimalkan potensi su mber daya kelautan 

menjadi industri maritim secara berke lanjutan .  

• Teknologi Observasi Kelautan: Pengembangan observasi maritim di  I ndonesia akan menjawab pola 

interaksi lautan dan atmosfer di wilayah equator. Terjad inya berbagai ekstrimitas yang d irasakan d i  

Indonesia merupakan bagian dari fenomena telekoneksi: ENSO di Pasifik, MH d i  Barat Australia dan 

proses penjalanan MJO dari barat ke timur. Dengan demikian ,  pengamatan maritim d i  Indonesia: ( 1 )  

mengadalkan kerjasama global, (2) pengamatan di lakukan memakai peralatan inderaja, dan (3) 

pengamatan in situ d ilakukan di beberapa stasiun pengamatan oleh beberapa KIL. Hasil pengamatan 

tersebut secara operasional d igunakan untuk memprakirakan pasang surut laut, potensi tingg i 

gelombang, dan penjalaran gelombang tsunami j ika terjadi. Pengamatan maritim g lobal dan nasional 

adalah sangat penting bagi kerjasama yang dilakukan dan dirintis untuk tahun-tahun mendatang, baik 

antar Kementerain/Lembaga,  regional atau international .  Kerjasama iniakan semakin mendorong peran 

strategis I ndonesia dalam memberikan sumbangan kepada pengamatan maritim dunia. 

• Potensi Perikanan: Salah satu upaya yang harus di lakukan untuk memanfaatkan potensi perikanan 

berkelanjutan di Indonesia adalah dengan melakukan fish stock assessment untuk mendapatkan data 

stock assessment yang dapat dipertanggungjawabkan. Kepmen KP No. 45/201 1  potensi stock 6,5 j uta 

Ton ,  perlu dikaji ulang. Dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan perikanan, rakyat melalu i  DPR 

mengamanatkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Pasa l 7(1) Undang Undang No.  31 

Tahun 2004 yang d iamendemen menjadi Undang-Undang No.45 Tah un 2009 untuk menetapkan potensi 

dan alokasi sumberdaya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik I ndonesia. Penetapan 

potensi dan alokasi perlu d idukung dengan kaj ian stok sumberdaya ikan di  masing-masing WPP 

tersebut. Pengkajian stok sumberdaya ikan d i  perairan Indonesia bertujuan untu k mengestimasi potensi 

produksidilakukan dengan beberapa model dan metoda kuantitatif yang disesuaikan dengan 

ketersediaan data dan karakteristik perikanan.  Upaya metode stok sumberdaya ikan laut saat in i  

dikembangkan melalui  pengkajian stok secara menyeluruh pada 1 1  WPP dengan menggunakan  model 

analitik dan hol istik: metode akustik, swept area menggunakan sampling trawldan surplus production 

model serta analisa data biologi perikanan.  Sebagai hasil kajian stok di  1 1  WPP NRI  pada tahun 201 5 

menunjukkan potensi sumberdaya ikan di perairan Indonesia mencapai 9.931 .920, 1 9  ton yang terdiri dari 

3 .522.577,50 ton ikan pelagis kecil; 2.489.741 ,00 ton ikan pelagis besar; 2 .31 6 .856,00 ton ikan demersal; 

976.763 ,00 ton ikan karang ;  326.651 ,96 ton udang penaeid; 8 .803,43 ton lobster; 44.498,88 ton kepiting ; 

48.673 ,42 ton rajungan ; dan 1 97 .355,00 ton cumi-cumi ( lrianto, 201 6). 

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup: Dalam bidang migas lepas pantai ,  sudah 

saatnya Pertamina menggandeng instansi terkait untuk mengoptimalkan area frontier. Produksi minyak 

nasional saat ini hanya 830 ribu barrel/hari ,  konsumsi 1 ,3 juta barel/hari, sehingga sekitar 500-600 ribu 

barrel impor. Mengakselerasi penemuan eksplorasi menjadi produksi (di daerah frontier) dibutuhkan 

waktu cukup lama. Pertamina EP dapat berperan dalam rangka Ketahanan Energi Nasional melalui 

Peningkatan Kegiatan Eksplorasi Migas untuk menemukan cadangan baru. Peluang mendapatkan BIG 

FISH dari frontier d i  Kawasan Timur Indonesia terbuka Iebar, salah satunya dari  Offshore Matindok yang 

sedang intensive dikaji. Sinergi Pertamina EP, BPPT dan Kementerian/Lembaga terkait sangat 
diperlukan untuk mengeksplorasi potensi migas lepas pantai di Indonesia. 

• Energi fosil masih menjadi sumber energi utama bagi bangsa I ndonesia. Di sisi lain ketersediaan energi 

fosil terutama migas semakin terbatas sehingga menempatkan Indonesia rentan secara ekopolitik.Salah 

satu langkah untuk mendorong ketahanan energi nasional, adalah dengan kegiatan eksplorasi migas 
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lepas pantai (laut dalam) secara intensif. Dengan demikian , diperlukan upaya-upaya sistematis dan masif 
untuk mengimbangi laju penurunan produksi migas dalam negeri melalui peningkatan cadangan terbukti. 
Penguasaan teknologi desain dan rancang bangun platform !aut dalam (deep sea offshore structure) oleh 
bangsa Indonesia sangat diperlukan . 

• Penyediaan Sarana dan Prasarana : yakni Penguatan Konektivitas Nasional untuk Keseimbangan 
Pembangunan, melalui kegiatan Jaringan Kabel Bawah Laut di Indonesia oleh BUMN PT TELKOM. 
Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) merupakan infrastruktur strategis sebagai solusi kesenjangan 
akses informasi antar daerah di Indonesia dan menjadi akselerator pembangunan ekonomi. Secara 
kapasitas dan jumlah jalur, SKKL di Indonesia masih belum memadai sehingga masih diperlukan 
pembangunan-pembangunan baru. Hingga tahun 2018, Telkom direncanakan membangun SKKL baru 
sepanjang lebih dari 10.000 km yang disebut Indonesia Global Gateway (IGG) yang menghubungkan 
Eropa dan Amerika melalui jalur tengah Indonesia. Tantangan pembangunan SKKL dalam lingkup 
kelautan adalah peran teknologi survei dan observasi laut dalam menyiapkan koridor penggelaran kabel 
laut secara cermat dan aman. 

Potensi sumber daya !aut harus dimanfaatkan secara berkelanjutan dengan dukungan inovasi teknologi 
untuk peningkatan daya saing industri. Sinergi nasional antar lembaga/kementerian, perguruan tinggi, 
industri dan masyarakat profesi perlu dibangun untuk mewujudkan Indonesia menjadi Poros Maritim 
Dunia. Diperlukan penguatan lnovasi Litbang Kelautan melalui SIN Kelautan dan SDM lptek Kelautan agar 
dapat bersaing di tataran global (AFTA, MEA dll). 

Sektor kelautan Indonesia diperkirakan memiliki total potensi ekonomi sebesar US$ 1.33 Triliun/tahun 
atau 7 kali APBN 2016 (Rp. 2400 T = US$ 190 M) atau 1.3 PDB Nasional saat ini. Adapun sektor ekonomi 
kelautan Indonesia diasumsikan bahwa ESDM dan perikanan budidaya masing-masing dapat berkontribusi 
sebesar 210 milyar dolar Amerika per tahun . Disusul sektor industri dan jasa maritim, dan sumberdaya non
konvensional (200 milyar dolar AS/Tahun), industri biotek kelautan (180 milyar dolar AS/tahun) , sumberdaya 
wilayah pulau kecil (120 Milyar dolar AS/Tahun) dan industri pengolahan hasil perikanan. 

Roadmap Teknologi Kelautan 

Sesuai dengan strategi dan program sub-komisi Kelautan , disusun Peta Ja lan (Roadmap) teknologi Kelautan 
yang berupa tahapan dan sasaran 5 tahunan yang akan dicapai dalam rangka mendukung pengembangan 
ekonomi kelautan (2015-2040), meliputi : Teknologi Eksplorasi Sumberdaya Kelautan Lepas Pantai, 
Teknologi Pengelolaan Stock lkan dan Lingkungan Ekosistem Laut, serta Teknologi lnstrumentasi Bawah Air 
dan Sistem Tambat I Mooring. 

Roadmap Teknologi Kelautan s/d 2040 
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Gam bar 11. Peta jalan Teknologi Kelautan 2015-2040 untuk Ekplorasi SO Laut Lepas Pantai, 
Pemantauan Stok Perikanan, Pemantauan Ekosistem Laut, dan instrumentasi bawah air 



Kongres Teknologi Nasiona/ 201 6 -
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

' 

3.2. Teknologi Kepelabuhan Untuk Konektivitas dan Logistik Program Tol Laut 

Data Bappenas (201 5) menunjukkan bahwa jumlah pelabuhan yang memenuhi standar kerja Waiting Time 

(VIJT)/ Approach Time (AT)/ Effective Time (ET) hanya sejumlah 37/36/26 pelabuhan. Dalam hal jumlah total 
kontainer yang dilayani pelabuhan, Indonesia berada di urutan ke-8 d iantara negara-negara berkembang 

atau negara-negara ekonomi da lam transisi di  dunia (tahun 201 2-201 4) .  Sementara itu , Jakarta masuk 

dalam urutan 'Top 20' pelabuhan di dunia dalam jumlah container yang d ilayani (tahun 201 2-201 4) .  

Untuk meningkatkan lalu lintas perekonomian nasional secara merata, sampai dengan 2030 akan 

dibangun 12 Pelabuhan Utama/ Pelabuhan Hubungan lnternasional dan 34 Pelabuhan Pengumpul (RIPN, 

Kepmenhub No.  KP 41 4/20 1 3) ,  juga sampai dengan 2035 akan dibangun Pelabuhan Perikanan sebanyak 9 

Pelabuhan Perikanan Samudera, 3 Pelabuhan Perikanan Nusantara ,  1 4  Pelabuhan Perikanan Pantai dan 

1 27 Pelabuhan Pendaratan lka n  (RIPPN, Kepmen No.45/Kepmen-Kp/201 4) .  

Saat in i  tota l jumlah pelabuhan di  Indonesia, baik komersial maupun non-komersial , adalah 1 .241 

pelabuhan,  atau satu pelabuhan melayani  14 pulau (1 4, 1 pulau/ pelabuhan) dengan luas rerata 1 548 

km2/pelabuhan.  Keadaan infrastruktur terse but masih belum berimbang jika d ibandingkan negara kepulauan 

lainnya di  Asia (Jepang 3 ,6 pu lau/pelabuhan dan 340 km2/pelabuhan;  Fil ipina 1 0, 1  pulau/pelabuhan dan 460 

km2/pelabuhan). Tingginya potensi jumlah armada laut di  I ndonesia, menyebabkan tingginya antrian sandar 

kapal d i  I ndonesia (Bappenas, 201 5) .  

Perbandingan dengan kinerja pelabuhan strategis d i  ASEAN tahun 201 3 menunjukkan bahwa, 

(Bappenas, 201 5) :  

a .  Waktu tunggulwaiting time (WT) di sejumlah pelabuhan strategis di Indonesia relatif masih tinggi, 

yakni 27-47 jam (WT terendah d i  ASEAN mencapa i  2 jam). 

b. Gross Crane Productivity di sejumlah pe labuhan strategis d i  Indonesia reltif masih rendah sekita r 

7-1 1 MPH (Gross Crane Productivity tertinggi di ASEAN mencapai 20-30 crane moves per hour 

atau MPH) . 

c. Crane lntencity (CI) di sejumlah pelabuhan strategis di Indonesia relatif masih rendah sekitar 1 -2 

(CI tertingg i di ASEAN mencapai  1 ,8-3,6). 

d. Domestic Dwelling Time d i  sejumlah pelabuhan strategis di Indonesia relatif masih tinggi sekitar 

5 hari (terendah di  ASEAN mencapai 1 hari). 

Dalam kaitannya dengan indikator-ind ikator ukuran kapal maksimum, jumlah kontainer yang bisa dilayani 

oleh pelabuhan , Gross Crane Productivity, serta Crane Intensity, faktor rekayasa teknis lebih dominan 

sehingga peran rekayasa teknologi lebih dominan. Sebal iknya , waiting time (waktu tunggu) dan dwelling time 

akan sangat dipengaruh i  juga oleh faktor document clearance (imigrasi, pabean, dan lain-lain) dan 

kemampuan operator, sehingga faktor rekayasa teknologi saja tidak akan mampu sepenuhnya berperan d i  

dalam pengembangannya. 

Terkait dengan kebutuhan peningkatan kapasitas Gross Crane Productivity dan Crane Intensity, maka 

penambahan jumlah ,  kapasitas dan kecepatan crane merupakan salah satu tindakan utama yang dapat 

diambil untuk mencapai target yang d i rencanakan .  Penggunaan produk crane luar negeri tentu saja akan 

mempercepat realisasi target ini ,  namun demikian upaya khusus peningkatan kemampuan desain produk  

nasional akan jauh  lebih bermanfaat dalam jangka panjang dari sisi pembiayaan yang lebih murah dan 

pengembangan industri mesin dan komponen mesin nasional .  Sehingga hal yang terakhir ini perlu dijadikan 

program prioritas untuk mewujudkannya. 

Waiting Time dan Domestic Dwelling Time sangat erat terkait dengan proses admin istrasi dokumen

dokumen imigrasi, perdagangan, kepabeanan,  dan sebagainya .  Meskipun faktor kelancaran proses 

administrasi memakan porsi pengaruh yang paling besar, kemudahan manuver kapa l dalam kolam 

pelabuhan dan kapasitas dermaga untuk bersandar kapal dalam jumlah banyak pada saat yang bersamaan 

akan signifikan menurunkan kedua indikator tersebut. Dengan demikian maka desain kolam labuh dan 

dermaga yang memberikan kemudahan manuver dan bongkar muat kapal pada saat yang bersamaan 

merupakan kebutuhan teknologi yang mendesak untuk di lakukan .  
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Da lam hal pembangunan pelabuhan-pelabuhan niaga pengumpan lokal maupun pelabuhan-pelabuhan 

perikanan kelas Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan Pangkalan Pendaratan lkan (PPI) yang tidak besar 

tetapi jumlahnya sangat banyak, maka kecepatan pembangunan dengan kualitas terjamin menjadi tuntutan 

utama. Oleh karena itu, maka sangat diperlukan penyusunan standar proses desain maupun Standarisasi 

desain bangunan fasilitas pelabuhan untuk memudahkan pelaksana konstruksi di daerah dalam 

membangunnya dengan hasil yang handal sesuai spesifikasinya. Hal tersebut juga akan menghidupkan 

industri konstruksi bagian bangunan standar pelabuhan di seluruh Indonesia. 

Di Bidang Pariwisata, saat ini  (201 5) jumlah wisatawan terkait wisata pantai mencapai 1 .200.000 

org/tahun dan jumlah wisatawan mancanegara sebesar 1 .8 juta orang/tahun.  Jumlah kapal wisata Yacht 

yang berlabuh 2.200 kapal dan jumlah kunjungan kapal wisata Cruise sebanyak 530 port call/tahun .  Adapun 

jumlah destinasi wisata selam sebanyak 30 destinasi. Di  Austra laia, dari total revenue kegiatan kemaritiman 

yang mencapai AUS$ 47 .2 billion di 201 1 -201 2, seperempatnya (sekitar AUS$ 14 billion) terkait dengan 
wisata bahari. Di  Belanda, industri pariwisata pantai (coastal tourism) merupakan kegiatan ekonomi maritim 

yang paling besar memberikan revenue. Pariwisata bahari Indonesia tentu juga memiliki prospek yang sama, 

mengingat potensi atraksi wisata a lamnya yang sangat beragam, bahkan termasuk  ranking lima tertinggi di 

dunia. 

Masalah transportasi laut di Indonesia adalah belum berkembangnya infrastruktur secara merata dan 

adanya inefisiensi pada pelabuhan yang telah ada.Transportasi/ logistik laut yang ada saat ini belum 

memenuhi standar untuk mendukung program tol laut. Trasportasi untuk logistik laut masih dilayani oleh 

kapal dengan kapasitas relatif kecil <3000 TEUs. 

Transportasi laut harus menjadi moda transportasi utama sistem logistic yang terintegrasi dengan short 

sea shipping, inland waterway serta koneksi antar moda. Oleh karena itu, Perlunya penguasaan teknologi 

pelabuhan dan standarisasi proses perencanaan , desain/perancangan, uji fisik dan numerik maupun 

metode konstruksi pelabuhan.Untuk dapat menghasilkan hasil kajian maupun design yg komprehensif, 

diperlukan data yang akurat dan cukup panjang. Perubahan iklim jangka panjang dan data hidro-oseanografi 

yang akurat menjadi dasar dalam melakukan kajian infrastruktur pantai dan pelabuhan.  

Roadmap Teknologi Kepelabuhanan 

Peta jalan teknologi Kepelabuhanan di I ndonesia dibagi dalam beberapa tahap 5-tahunan:  periode 

Penguatan Sistem Rekayasa lndustri Pelabuhan (201 6-2020) ,Penyediaan Desain Standar Bangunan 

Dermaga Pelabuhan N iaga Pengumpan Lokal Dan Pelabuhan Perikanan PPP Dan PPI (2021 -2025), 

Penyediaan Desain Standar Fasilitas Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan (2026-2030) , Penguatan 

Kemampuan Desain Dan Konstruksi Pelabuhan Laut Dalam (2031 -2035), dan lntegrasi Operasional 

Pelabuhan Sebagai Suatu Klaster lndustri Maritim (2036-2040). 
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Teknologi pelaksa
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Gam bar 1 2. Peta jalan Teknologi Kepelabuhanan 201 5-2040 
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Sebagai Negara kepulauan, angkutan laut di Indonesia memiliki peran yang amat penting dimana sekitar 
80% angkutan barang domestik dan ekpor impor dilakukan melalui laut. Selain itu, posisi Indonesia yang 
sangat strategis juga berpotensi menjadi Poros Maritim Dunia . Namun selama ini angkutan tersebut tetap 
dikuasai oleh armada asing. Sejak penerapan asas cabotage (INPRES 5/2005) hingga akhir tahun 2014, 

jumlah armada kapal berbendera Indonesia meningkat tajam (volume ruang muat meningkat sekitar 137%), 
dimana peningkatan tersebut hampir seluruhnya merupakan kapal bekas berusia tua dari luar negeri . Hal ini 
disebabkan karena masalah struktur modal perusahaan pelayaran nasional yang belum mampu memesan 
kapal baru, serta kapasitas dan tingkat produktivitas galangan kapal di dalam negeri yang masih sangat 
rendah. Hal ini membuat Pemerintah membebaskan bea masuk kapal bekas guna mempercepat 
pemenuhan kebutuhan armada kapal nasional untuk pelayaran domestik. Pada pelayaran ekpor impor, 
armada asing masih menguasai sekitar 97%. 

Dari sekitar 240 unit galangan kapal di dalam negeri , umumnya berukuran kecil dan bergerak di bidang 
usaha reparasi kapal. Hanya sekitar 50 galangan kapal yang mampu membangun kapal dengan total 

kapasitas terpasang hanya 936.000 DWT, di mana hanya 6 galangan kapal yang mampu membangun kapal 
berukuran 10.000 DWT ke atas, termasuk PT PAL yang sudah berpengalaman membangun kapal hingga 
50 .000 DWT. Dengan kapasitas yang adapun tingkat utilitasnya hanya sekitar 30%, karena tingkat 
produktivitas dan daya saingnya yang sangat rendah , khususnya dalam hal harga dan waktu 
penyelesaiannya . Selain itu , sekitar 75-80% komponen kapal masih impor. Semua ini membuat belanja 

devisa negara di sektor industri perkapalan dan transportasi laut masih sangat tinggi. Hal ini membuat 
realisasi total produksi kapal Indonesia belum masuk dalam 20 besar dunia . Prestasi tertinggi Indonesia 
terjadi pada tahun 1998 dimana mampu meraih 0.35% dari total produksi dunia atau sekitar 225.000 DWT, 
yang umumnya bersumber dari pembangunan sejumlah kapal tipe Caraka Jaya dan kapal-kapal tanker 
pesanan Pertamina , serta beberapa pesanan ekspor di PT PAL Indonesia . 

Di sisi lain, persaingan industri kapal dunia semakin ketat dan berkembangnya industri kapal di kawasan 
Asia Pasifik terutama The Asian Triangle (China, Korea , dan Jepang) yang menguasai lebih dari 85% total 
produksi dunia. Bahkan Philipina dan Vietnam yang ketika tahun 1998 masih berada di bawah Indonesia, kini 
mampu berada pada posisi 4 dan 6 dunia setelah masuknya investasi asing yang cukup besar, khususnya 
Jepang dan Korea, baik galangan kapal berkapasitas besar maupun industri komponen kapal. 

Perkembangan industri kapal di negara-negara tersebut tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah yang 
mendukung, dan klasterisasi industri galangan di beberapa lokasi berdasarkan kapasitas dan fokus 
produknya. 
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Gambar 13. Gambaran industri kapal di dunia, dimana negara China , Jepang dan Korea Selatan 
mendominasi produksi kapal dunia saat ini 
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ltQ NOII ES lEitltOLQIU ltASIOMAL 

K1lJ! 
Di Indonesia , Pemerintah selama ini telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong industri 

kapal nasional, namun implementasinya tidak terintegrasi secara baik, sehingga industri galangan kapal 
nasional yang merupakan industri hulu tetap sulit berkembang. Kini, Pemerintahan Jokowi-JK memiliki 
berbagai program pembangunan sektor maritim untuk mewujudkan daya saing dan kemandirian industri 
kemaritiman nasional (Nawa Cita 1, 3, 6). Hal ini kembali merupakan momentum yang tepat untuk 
membangun industri ini secara menyeluruh melalui strategi dan pelaksanaan program yang mampu 
memberikan impak yang luas, sehingga seluruh aspek industri kemaritiman tumbuh secara bersama-sama 
dan berkesinambungan . 

Program pengadaan kapal negara perlu disinkronisasikan dengan pengembangan industri maritim di 
dalam negeri , sehingga program tersebut memberikan multiplier effect yang optimal dan berkesinambungan . 
Harmonisasi kebijakan Pemerintah menjadi kunci yang mampu menciptakan daya saing industri secara 
berkesinambungan , yang didukung dengan inovasi teknologi yang berorientasi pada standarisasi produk dan 
pengembangan industri komponen lokal, serta tenaga terampil yang memadai. 

Oleh karena itu, standarisasi tipe dan ukuran kapal khususnya pada pelayaran domestik merupakan 
bentuk kebijakan teknologi yang mampu mendorong penguasaan teknologi rancang bangun dan 
produktifitas galangan kapal nasional, dan menciptakan skala ekonomi bagi industri komponen lokal dan 
sumberdaya terkait lainnya. Hal ini juga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional armada 
secara menyeluruh , sehingga secara bertahap kemandirian dan daya saing industri perkapalan nasional 
dapat dicapai. 

Besarnya kebutuhan pasar domestik termasuk peremajaan armada kapal menjadi peluang standarisasi 
tipe dan ukuran kapal sesuai karakteristik pelayaran di dalam negeri. Dengan kepastian order dan kebijakan 
yang mendukung akan mendorong perusahaan galangan untuk melakukan revitalisasi dan peningkatan 
kapasitasnya sesuai fokus produk, dan menarik investor lokal/asing di sektor industri maritim. 
Roadmap Teknologi Perkapalan 
lndustri perkapalan bisa diuraikan menjadi industri utama perkapalan yaitu industri galangan kapal dan 
industri komponen sebagai industri pendukungnya . Nilai pada setiap akhir dari tahapan waktu 5 tahunan 
tersebut merupakan target capaian yang terdiri dari akamulasi dari pertumbuhan industri utama yaitu 
galangan kapal dan industri pendukungnya. Tipe-tipe kapal kecil untuk kebutuhan dalam negeri meliputi 
kebutuhan akan industri perikanan (kapal ikan) , industri pariwisata (kapal pariwisata) , industri di bidang 
logistik (kapal niaga kapasitas kecil) dan kapal penumpang. Capaian pada setiap periode tahapan tesebut 
juga mempetimbangkan kebutuhan permintaan kapal kapal khusus dan bertonase besar yang meliputi kapal 
kapal kontainer kapasitas besar, kapal pengangkut migas, offshore vessel, dan lain-lain . 
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Roadmap lndustri Perkapalan (industri utama dan industri komponen pendukung) 

ROAD MAP TEKNOLOGI PRODUKSI GALANGAN DAN KOMPONEN 
PENDUKUNG 

2016 - 2020 202 1 - 2025 2026 - 2030 2030 - 2040 

PROD UK 

TEKNOLOGI 2.000.000 DWT 4.000.000 DWT 10.000.000 DWT 23 .000.000 DWT 

KAPAL 

Galangan Kapal: Galangan Kapal: Galangan Kapal: Galangan Kapal: 
a .  Produksi s/d a .  Produks i  s/d a .  Produksi s/d a .  Prod u ks i  s/d 

2.000.000 DWT 4.000.000 DWT 10.000.000 DWT 22.000.000 DWT 

b .  Reparasi s/d b .  Reparasi s/d b .  Reparasi s/d b .  Reparasi s/d 
KEMAMPUAN 3.000.000 DWT 6.000.000 DWT 15.000.000 DWT 25.000.000 DWT 
TEK NOLOGI 

I NDUSTRI 
lndustri Bahan Baku lndustri Bahan lndustri Bahan Baku lndustri Bahan Baku 
dan Komponen : Baku dan dan Komponen: dan Komponen: 
Meme n u h i  30% Komponen: Memen u h i  600% Memen u h i 80% 

keb utuhan Memen u h i  50% kebutuhan  keb utuhan 

kebutuhan 

Ferry roro; ka pa l  Ferry roro; ka pa l  Ferry roro; ka pa l  Ferry roro; ka pa l  

penumpang; ka pa l  penumpang; kap a l  pen u m p a ng; ka pa l  penumpang; kapa l  

conta i n er; ka pa l  conta i ner; ka pa l  conta iner; kap a l  conta i ner; ka pa l  

ikan;  ka pa l  patro l i  tanker; kapal  ikan;  ta nker; bu lk  carrier; ta n ker; b u l k  carrier; 

TIPE KAPAL dan  kap a l  cepat ka pa l  riset; kap a l  kapal  a ngkut terna k; kapal  a ngkut tern a k; 

ruda l  patro l i  dan  ka pa l  kapa l  ikan;  ka pa l  ka pa l  ikan;  ka pa l  

cepat ruda l  riset; ka pa l  patrol i ;  r iset;  ka pa l  patro l i ;  

kapa l  cepat ruda l  dan ka pa l  cepat rudal  dan 

kapal  sela m  ka pa l  selam . Komponen . Kompo nen . Kompo nen sistem . Kom ponen s istem 

permesi nan  Sistem Pro p u ls i  pendukung Ma in  pendukung Ma in  

geladak  {Mesin dan Kem u d i  Engine {pompa,  Eng ine {pompa,  

jangkar, rantai { Poros, propel ler, p u r ifier, o i l  water p u r ifier, o i l  water 

jangkar, ja ngkar) daun kemud i , d l l )  separator) sepa rator) . ko m ponen kabel . Kompo nen . Komponen sistem . Komponen s istem 
INDUSTRI ka bel kel i stri kan Genset dan  navigasi { radar, navigasi { radar, 

BAHAN BAKU dan  s istem Baterai gyro, a uto p i lot, gyro, a uto p i lot, 

DAN penerangan {transformer, magnetic magnetic 

KOMPONEN { l a m p u )  baterai cha rger, compass, echo com pass, echo . Komponen m a i n  sistem penu njang sounder, d i l l  sounder, d i l l  

& E mergency genset, d i l l  . Ko mponen radio . Kom ponen radio 

switch board . Komponen sea kom u n i kasi  dan kom u n i kas i  dan  . Ko m ponen s istem water treatment G PS (GMDSS, U H F, G PS (GMDSS, U H F, 

Ko m u n i kas i  . Air  condition ing VHF, l nmarsat-C, V H F, l n ma rsat-C, 

system navtek, d i l l  navtek, d l l )  

DESAIN DAN 
Kem a m p u a n  Desa i n  Kem a m p u a n  Desa in Kemam p u a n  Desain Kemampuan  Desain 

REKAYASA 
85.000 DWT kapasitas 100.000 kapasitas 150.000 kapasitas 300.000 

DWT DWT DWT 
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Sebagai negara Maritim terbesar di dunia, target jangka panjanglndustri perkapalan nasional masuk 

dalam 1 0  besar dunia pad a tahun 2040 adalah realistis, dan harus diupayakan untuk mendukung terciptanya 

maritime based economy. Dalam rangka mencapai target jangka panjang tersebut hal  pertama yang 

diperlukan adalah harmonisasi kebijakan pemerintah baik fiskal maupun non-fiska l, serta sinergi antar pelaku 

industri khususnya dalam mengamankan dan mengoptimalkan pemanfaatan pasar dalam negeri sebagai 

base load untuk pengembangan industri perkapalan. 

Lebih lanjut d iperlukan adanya suatu acuan forecasting demand berupa Rencana Umum 

Pengembangan l ndustri Perkapalan (RUPIP) 201 6-2040 untuk memberikan kepastian investasi . RUPIP 

dikembangkan berdasarkan Program Pemerintah dalam pengadaan kapal negara 201 5-201 9  yang 

dikonsolidasikan ,  selanjutkan dilakukan normalisasi dan extrapolasi.Selanjutnya berdasarkan RUPIP yang 

dikembangkan,  perlu dilakukan revitalisasi galangan kapal nasional untuk meningkatkan kualitas dan 

kapasitas produksi melalui aliansi g lobal ,  serta klasterisasi industri dan focus produk. 

Penerapan asas Cabotage untuk semua kapal yang beroperasi di  Indonesia harus berbendera Indonesia 

sudah tepat. Namun perlu ditingkatkan menjadi "made-in/assembly-in Indonesia" sebagaimana diterapkan di 

USA, untuk memperbesar captive market. 

Perlu penelaahan dan kajian u lang tentang jumlah dan tipe kebutuhan kapal perikanan tangkap untuk 

beroperasi di perairan dalam/territorial dan perairan samudra (ZEE). Selanjutnya dilakukan optimasi dan 

normalisasi pemenuhan kebutuhan kapal perikanan samudra agar dapat secara bertahap dipenuhi  dari 

produksi dalam negri. 

Secara mikro, untuk mendukung revitalisasi industri galangan kapal, d iperlukan juga harmonisasi antara 

kebijakan pengembangan teknologi dengan kebijakan industri sehingga inovasi teknologi bisa berhasil baik 

secara teknis maupun market dalam. Pada tahap technology development phase diperlukan adanya 

· standarisasi desain kapal .  Lebih lanjut pada Engineering Manufacturing phase diperlukan teknologi produksi 

yang sesuai dengan konsep klasterisasi. Beberapa inovasi teknologi yang sangat d ibutuhkan oleh industri 

ga langan kapal adalah inovasi teknologi pembangunan kapal yang bisa mempercepat waktu pembangunan 

kapal dan inovasi proses produksi untuk komponen kapal yang sudah dibuat dalam negeri, misalnya jendela 

kapa l, pompa dan lain-la in. Para pelaku industri maritim perlu ada "campur tangan pemerintah" khususnya 

terkait R&D, sertifikasi, standarisasi dan regulasi inovasi produk komponen kapal dalam rangka 

meningkatkan TKDN (saat ini hanya == 20%) . 

3.4. Peran Teknologi Dalam Merubah Potensi Maritim Menjadi lndustri 

Salah satu sektor pembangunan yang paling cepat untuk menambah devisa negara yaitu di bidang 

pariwisata. Telah menjadi isu penting di  dunia bahwa devisa Indonesia berasal dari batubara, kelapa sawit 

dan minyak bumi; padahal tren perkembangannyaselalu turun setiap tahun. Hal ini  tidak berlaku untuk sektor 

pariwisata yang memiliki tren yang selalu na ik. Sektor pariwisata tetap konsisten untuk pembangunan 

ekonomi kedepan. Oleh karena itu , sektor pembangunan yang nantinya akan diprioritaskan adalah sektor 

pariwisata bahari. 

Target pembangunan infrastruktur ditargetkan selesai pada tahun 2019 ,  dan kebijakan penunjang 

berupa visa free atau bebas visa untuk 1 69 negara. Selanjutnya penghapusan perijinan Cruising Application 

for Indonesian Territory GAIT dan pengiriman imigrasi yang selesai dalam waktu satu hari.Wisata bawah air 

yang ada di  I ndonesia harus didukung oleh peta potensi wisata selam Indonesia. Pada aturan baru tidak 

perlu lagi sebuah kapal cruise pergi dan pulang dengan penumpang yang sama. Kapal cruise tidak perlu 

memakai hotel karena difasil itasi tempat tidur yang nyaman. Namun, di  Indonesia hanya 2 pelabuhan yang 

bisa disandari kapal besar yaitu Tanjung Priok dan Sabang , dan h ingga saat ini belum ada rencana 

Indonesia membangun Cruise Ship Harbour. Kota Sabang jadi pulau yang sering d isingahi oleh kapal cruise 

dikarenakan fasilitas kolam labuh yang memadai serta wisata bekas Tsunami Aceh.  Sementara itu di  

Tanjung Priok masih dilabuhkan di  tempat yang sama dengan kapal kontainer. 
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Di bidang infrastruktur, l ndustri galangan kapal sedang kebanjiran order pengadaan kapal negara, d i  

mana kebijakan pemerintah memberi insentif pada galangan kapal di  Jawa maupun di luar pulau Jawa. 

Pad a RKP 201 7 ,  tema rencana kerja pemerintah ditekankan pad a infrastruktur dan pemerataan 

pembangunan yang terdiri dari empat agenda besar: lnfrastruktur ekonomi, Kesempatan kerja , Mengurangi 

kesenjangan antar daerah ,  dan Mengurangi kemiskinan .  

Pembangunan kapal angkut ikan hidup sebagai wacana belum menjadi realita sampai  saat i n i .  Ke 

depannya, diharapkan kapasitas teknis bisa menjadi lebih baik d ipelihara secara terus menerus.Beberapa 

hal yang menjadi catatan bahwa kemenko maritim mengajak meningkatkan kapasitas teknis adalah adanya 
pengembangan teknolog i yang mendukung maritim. Sektor in i  bukan hanya harus kuat di sisi kapal laut dan 

pelabuhan akan tetapi juga fasil itas pendukung lain yang harus d ibangun seperti hotel, infrastruktur dan 

penyediaan konversi teknologi a i r  laut menjadi air tawar. 

Potensi kemaritiman yang dimiliki Indonesia merupakan sebuah anugerah besar. Indonesia berpotensi 

memiliki banyak jenis ikan ,  wisata maritim, pantai indah, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan 

lain-lain ;  akan tetapi semua in i  masih belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. 

Berbagai roadmap dibuat untuk d ijadikan acuan pengembangan bidang maritim yang dibutuhkan dalam 

rangka optimalisasi transformasi potensi kemaritiman menjadi industri yang besar dan maju.Strategi yang 

ditetapkan dengan segala keterbatasannya adalah untuk membatasi ruang l ingkup bahan acuan yang akan 

dibahas. Sebagai prioritas, bidang maritim in i  d ibatasai ke dalam 3 sub bidang yaitu kepelabuhan,  

perkapalan dan kelautan .  Di masa yang akan datang fokusnyaakan dikembangkan ke arah wisata bahari, 

industri maritim perikanan, shipbulding dan repair, perhubungan laut, bangunan laut/pelabuhan dan jasa 

kelautan serta kontrol penangkapan ikan .  Strategi yang akan di lakukan adalah dengan membuat cluster 

strategi. Bappenas menargetkantahun 2040 PDB kontribusi perekonomian Indonesia 40 % berasal dari 

bidang maritim. 

Kesimpulan Maritim 

1 .  Dalam konsep benua maritim, kelautan harus d ipandang sebagai satu kesatuan entitas ruang (spatiaQ .  

Berdasarkan parad igma in i ,  industri kelautan bisa berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi maritim. 

Tidak hanya bertumpu pada industri perikanan,  tetapi juga sebagai tempat tumbuhnya emerging 

industries seperti industri migas laut dalam, pengembangan ruang laut sebagai infrastruktur penghubung 

sistem komunikasi, jaringan listrik dan pipa d istribusi gas, serta yang pal ing menjanjikan lndustri Wisata 

Maritim. 

2. Untuk menemukan sumber-sumber ekonomi baru kelautan (mineral laut, bioteknologi, biofarmakologi ,  

ikan laut dalam, dan sebagainya) termasuk jasa-jasa kelautan ,  diperlukan adanya dukungan dan inovasi 

teknologi suNei ,  obseNasi, inventarisasi dan eksplorasi laut. 

3 .  Pada program tol laut dalam konteks Benua Maritim, transportasi laut harus menjadi moda transportasi 

utama sistem logistik yang terintegrasi dengan short sea shipping, inland waterway serta interkoneksi 

antar moda. 

4. Salah satu prasarana utama sistem transportasi laut adalah pelabuhan, d i  mana hingga saat ini tingkat 

keberhasilan pembangunannya di Indonesia masih rendah. Diperlukan standarisasi proses 

perencanaan, perancangan maupun metode konstruksi, termasuk  di dalamnya pelaksanaan uji model 

fisik maupun uji model numerik. Sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelabuhan untuk mendukung 

program tol laut, ''teknologi pelabuhan laut dalam" perlu dikuasai dengan memperhitungkan pengaruh 

sea level rise akibat Climate Change untuk memperpanjang usia pakai fasi litas pelabuhan.  
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5 .  Program pemerintah dalam pengadaan kapal Negara 201 5-201 9 harus dijad ikan dasar RUPIP, yang 

dapat dijadikan acuan lndustri perkapalan nasional masuk dalam 1 0 besar dunia pad a tahun 2040. Perlu 

revitalisasi galangan kapal nasional untuk peningkatan kualitas dan kapasitas produksi. Selain itu untuk 

meningkatkan produktifitas dalam disain kapal maka perlu standarisasi desain kapal. Untuk 

meningkatkan TKDN komponen kapal yang saat ini hanya kurang lebih 20% maka perlu adanya campur 

tangan pemerintah untuk inovasi produk  komponen kapal (standarisasi dan sertifikasi hasil R&D industri 

komponen kapal). 

6.  Pengalaman keterlambatan pembangunan kapal oleh industri kapal nasional pada umumnya karena 

desain yang sering berubah ,  a pproval sertifikasi klas yang menjadi terlambat juga, serta komponen 

import yang sering terlambat. Pemerintah d iharapkan menentukan standar design untuk kapal kapal 

yang jumlahnya banyak. Standar design dibuat oleh Nasdec bersama BPPT dan selanjutnya diberikan 

kesemua ga langan .  Beberapa jenis kapal yang bisa distandarkan seperti dan lain-lain. Ke depan yang 

perlu distandarisasi adalah jenis kapal yang mempunyai populasi armada yang banyak di I ndonesia , 

seperti Kapal Patroli [40, 60, dan 80 m], Tug boat, Supply vessel, Container vesse/,kapal perintis, Ro-Ro, 

Oil Tangker dan Gas Tanker, dan lain-lain .  Standarisasi ke depan perlu d iawali dengan pembangunan 

prototype yang d ibiayai pemerintah ;  untuk pengembangan industri galangan kapal perlu 

dipertimbangkan dan d iprogramkan pembangunan kapal yang berkesinambungan, agar investasi 

peralatan galangan dan keahlian SDM galangan te�aga. 

7.  Apabila hal ini terjadi, maka komponen d idalam bisa distandarkan dan d isertifikasi (dengan 

mempertimbangkan faktor keekonomian). Design dan sertifikasi oleh BPPT dan Perindustrian .  l ndustri 

pendukung tinggal membuat, sehingga biaya produksi bisa ditekan karena tanpa d ibebani biaya 

sertifikasi. Kecuali biaya pengawasan klass saat pembuatan.  Apabila ini dapat berjalan,  tentunya TKDN 

semakin men ingkat dan on time delivery dapat dicapai (desain tersedia dan komponen di ON). 

8 .  Komponen kapal dalam negeri yang perlu d iprioritaskan untuk segera didukung adalah komponen yang 

mampu berdaya saing dengan produk luar negeri .Untuk jumlah komponen yang belum dapat disediakan 

secara total oleh kemampuan dalam negeri kiranya perlu d ipertimbangkan sistem kuota silang antara 

da lam dan luar negeri. Pengembangan industri komponen dalam negeri akan mendorong pembangunan 

kapal d i  da lam negeri untuk tepat waktu, meskipun harganya bisa lebih mahal yang semestinya 

mendapat dukungan kebijakan harga yang memakluminya. 

9.  Indonesia sebagai Negara kepulauan namun potensi yang termanfaatkan secara optimal masih sekitar 

22%. Target kontribusi perekonomian berbasis maritim dalam perkonomian nasional akan ditingkatkan 

menjadi 40% di tahun 2040 [Deputi Menteri PPNI Kepa/a Bappenas Bidang Kemaritiman dan Sumber 

Daya A/am , KTN 2016]. 

Rekomendasi Komisi Maritim 

1 .  Dalam rangka optimalisasi transformasi potensi kemaritiman menjadi industri (maritime based industry) 

yang berdaya saing tinggi diperlukan Roadmap Bidang Teknologi Kemaritiman yang bertujuan 

menyediakan acuan prioritas teknologi kemaritiman yang harus dikembangkan dan dikuasai bangsa 

Indonesia 

2. Mengacu pada potensi nasional, serta arah perkembangan bisnis dan teknologi, maka peta jalan 

teknologi kemaritiman I ndonesia 201 5-2040 difokuskan pada: 

).> industri perkapalan (manufaktur dan perawatan) 
).> Bangunan air I pelabuhan 

).> wisata maritim, 

).> jasa transportasi/konektivitas. 

).> Kelautan dan Perikanan. 
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3. Selain hal teknis, faktor lain yang harus diperhatikan adalah: 

> Harrnonisasi kebijakan serta deregulasi peraturan :  sertifikasi , finansial (fiskal) 

> Sinergi antara stakeholder klaster industri 

> Budaya maritim sejak dini .  

4 .  Untuk meningkatkan kontribusinya pada PDB, sektor maritim t idak hanya bertumpu pada industri 

perikanan saja namun juga mengembangkan industri migas laut, pipa d istribusi gas dan wisata maritim. 

Perlu dukungan inovasi teknologi surve i ,  observasi, inventarisasi dan eksplorasi laut, serta peningkatan 

ni lai  tambah melalui  hi l irisasi. 

5 .  Dalam sub bidang Kepelabuhanan : Transportasi laut harus menjadi moda transportasi utama sistem 

logistic yang terintegrasi dengan short sea shipping, inland waterway serta koneksi antar moda .  

Diperlukan standarisasi proses perencanaan maupun metode konstruksi pelabuhan. Perlunya 

penguasaan teknologi pelabuhan laut dalam. Perlu dikembangkan pelabuhan wisata yang ramah 

lingkungan untuk melayanni kapal pesiar. Dalam menghadapi persaingan pada era MEA, agar 

pelabuhan Indonesia dapat menjadi hub utama kawasan ASEAN u ntuk itu perlu dikembangkan dan 

diterapkan inovasi teknologi dalam tata kelola pelabuhan serta fasilitasnya. 

6. Untuk bidang perkapalan:  Program pemerintah dalam pengadaan kapal Negara 201 5-201 9  harus 

dijadikan dasar RUPIP, yang dapat d ijadikan acuan lnd ustri perkapalan nasional masuk dalam 1 0  besar 

dunia pada tahun 2040. Perlu revitalisasi galangan kapal nasional untuk peningkatan kualitas dan 

kapasitas produksi. Selain itu untuk meningkatkan produktifitas dalam disain kapal maka perlu 

standarisasi desain kapal. Untuk meningkatkan TKDN komponen kapal yang saat ini hanya kurang lebih 

20% maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk inovasi produk komponen kapal (standarisasi 

dan sertifikasi hasil R&D industri komponen kapal). 

7 .  Semua kebijakan negara harus berdasarkan pada hasil kajian riset teknologi. Untuk itu diperlukan 

wadah seperti Dewan Riset Nasional (DRN) yang berada langsung di bawah Presiden . Kebijakan yang 

dilakukan pemerintah bukan/tidak berupa project oriented. 

8. Harapan para pelaku bisnis industri maritim di  Indonesia agar TKDN tumbuh di industri maritim, ba ik 

digalangan maupun d iindustri pendukung dan penunjang . Bilamana galangan sebagai lokomotif harus 

mendapat order yang berkesinambangunan maka bisa tetap hidup dan tumbuh.  Galangan akan bisa 

menjaga ketersed iaan SDM dan Fasilitas Harapannya setiap pengguna kapal ditiap Kementerian 

membuat Renstra 5 (lima) tahun kedepan d ibawah koordinasi Kemenko Kemaritiman. Berdasarkan 

Renstra ini ,  galangan-galangan kapal nasional bisa mempersiapkan d iri. 

9. Hasil kongres KTN dapat menjadi agenda nasional dan masuk da lam agenda politik agar dapat 

terimplementasi. Agenda-agenda ini perlu pendetilan dan klasterisasi dalam kategori hu lu ,  tengah dan 

h i l ir. lmplementasi hasil kongres akan melalui mekanisme kebijakan politik dan anggaran yang ada di  

lstana pemerintah dan DPR. Dalam implementasinya maka perlunya kolaborasi kebijakan Presiden 

Jokowi dan kebijakan politik anggaran dalam penentuan anggaran untuk riset. Perlunya kesinergian 

antara BPPT/badan riset lain dengan DPR setelah kongres selesai untuk merumuskan agenda 

teknologi energi, maritim dan pangan secara bersama dan d iusulkan ke Dewan/Pemerintah .  
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Kata Sambutan 
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Kongres Teknologi Nasional 2016 

Dr. lr. Unggul Priyanto, M.Sc. 

Kepala Badan PengkaJian dan Penerapan Teknolog i 

Kepala BPPT, Dr. lr. Unggul Priyanto. M.Sc mengatakan bahwa KTN 2016 ini difokuskan untuk 
membahas 3 (tiga) bidang tekno/ogi, yakni Energi, Pangan dan Maritim. KTN bertujuan untuk 
menyiapkan Rekomendasi Teknologi dalam rangka mendukung pengembangan industri nasional 
serta peningkatan daya saing dan kemandirian bangsa, sesuai dengan Program Nawacita 
pemerintah dan RPJMN Tahap 1112015-2019. 

Kongres ini berupaya untuk menghasilkan rekomendasi baik secara makro dan mikro terhadap bidang
bidang teknologi yang dibahas. Pada hari pertama Kongres Teknologi ini , BPPT akan meluncurkan 
Outlook Energi Indonesia 2016 . Outlook ini memuat tentang analisis kepakaran BPPT terkait kebutuhan 
dan penyediaan energi , serta infrastruktur energi jangka panjang dengan mempertimbangkan potensi 
cadangan dan sumber daya energi , pertumbuhan ekonomi serta faktor-faktor yang berpengaruh lainnya. 
Outlook ini juga berisikan berbagai rekomendasi dari sisi teknologi , terkait penggunaan sumber energi 

untuk suplai kebutuhan energi diberbagai sektor; yakni Transportasi , Kelistrikan , Rumah Tangga , dan 
lndustri. 

Bidang Pangan juga akan diluncurkan Outlook Teknologi Pangan di hari kedua Kongres Teknologi 
Nasional. Outlook ini berisikan rekomendasi untuk mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, mulai dari 
peningkatan produksi pangan , serta pengolahan pasca panen, utamanya pada tanaman lokal. 

Sementara di bidang Maritim, pada hari ketiga KTN , akan menghadirkan PIANC, yang merupakan 
organisasi global dari Belanda untuk pembahasan mendalam dalam hal infrastruktur transportasi air seperti 
pelabuhan . Khususnya untuk membahas mengenai dwelling time yang juga terjadi karena manajemen 
pelabuhan. Bidang Maritim akan dibahas berbagai upaya untuk memanfaatkan potensi kelautan Indonesia 
terkait pemanfaatan sumberdaya kelautan, industri maritim serta potensi wisata maritim di Indonesia. 

Dengan mengangkat Tema "lnovasi Teknologi Untuk Kejayaan Bangsa dan Negara ", kami berharap 
Kongres Teknologi Nasional ini dapat menghasilkan rekomendasi terkait inovasi teknologi yang terbaik 
untuk Indonesia . Rekomendasi teknologi tersebut diperlukan untuk memperkuat peran dan eksistensi 
teknologi dalam mendukung pengembangan industri nasional , peningkatan daya saing dan kemandirian 
bangsa. 
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Kongres Teknologi Nasional 2016 

Dr. Muhammad Dimyati 

Direktur Jenderal Penguatan Riset 
dan Pengembangan 

Kementrian Riset, Teknolog i, dan Pendidikan Tinggi 
Republik Indonesia 

Indonesia merupakan negara Maritim terbesar di dunia . Potenisi inilah yang harus dimanfaatkan dalam 
bidang Energi , Pangan dan Maritif kepada seluruh masyarakat Indonesia . Acara Kongres Teknologi ini 
adalah hal bersejarah bagi bangsa Indonesia untuk meningkatkan daya saing bangsa dengan negara 
lainnya. Tentu dengan hasil dari Rekomendasi acara ini. 

Kementerian Riset, Teknologi , dan Pendidikan Tinggi akan terus mendorong agar IPTEK berkontribusi 
besar bagi pembangunan nasional dengan melakukan pengembangan SDM untuk menghasilkan inovasil. 
Salah satunya melalui beasiswa untuk peneliti. 

Peneliti kin i tidak perlu pusing memikirkan masalah laporan administrasi penelitian. Hal ini dikarenakan 
pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) telah mengeluarkan Permenkeu Nomor 106 Tahun 2016 
tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017. Selama ini peneliti selalu merasa terjebak dalam 

I 
mekanisme administrasi yang rumit saat melakukan riset. Hal ini pun mengakibatkan mereka lebih nampak 
menjadi ahli adminstrasi pertanggungjawaban penelitian dibandingkan substansi risetnya . Karena itu, 
dengan adanya aturan baru ini diharapkan mereka bisa fokus menghasilkan riset yang berkualitas. 
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Opening Speech 

Kongres Teknologi Nasional 2016 

Puan Maharani, S.lkom. 

Menteri Koordinator Bidang Pembangungan 
Manusia dan Kebudayaan 

Republik Indonesia 

Menteri Koordinator Bidang PMK mengapresiasi acara yang dilakukan oleh BPPT. Hal semacam ini 
sangat penting dalam pengembangan IPTEK yang menjadi kunci dalam peningkatan daya saing 
bangsa. 

Puan menambahkan, pemerintah sangat berkomitmen dalam membangun kualitas sumber daya manusia 
(SDM) yang menjadi dasar dalam kemajuan IPTEK. Menurutnya, teknologi yang berkembang pesat saat ini 
akan maju tanpa adanya SDM yang berkualitas. 

"Saya senantiasa mendorong ketujuh bidang teknologi yang ada di BPPT, yakni Teknologi Pangan , Energi, 
Kesehatan dan Obat, Transportasi, Telekomunikasi, Pertahanan dan Keamanan serta Teknologi Material 
untuk terus dikembangkan. Karena dimasa yang tidak terlalu lama, manfaat dari ke tujuh bidang teknologi 
tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat", jelas Puan . 

Dirinya menilai , dengan teknologi yang tepat guna, masyarakat yang berada dipedesaan pun dapat dan 
mampu bersaing dengan perkotaan. Dengan teknologi tepat guna serta SDM dan SDM yang ada, Ia yakin 
perekonomian Indonesia dapat tumbuh pesat. 

Hasil KTN nanti akan fokus terhadap penerapan teknologi yang efektif, efisien dan tepat guna. Kongres ini 
jangan menjadi seremonial saja, tapi harus mampu hasilkan inovasi teknologi yang dapat 
diimplementasikan oleh bangsa . 
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NASIONAL I 

Tokyo Institute of Technology Solution Research Laboratory, 
International Research Center of Advanced Energy Systems for 
Sustainability 

PEMAPAR : 

Dr. lr. Hammam Riza , M.Sc. 
Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi lnformasi , Energi, dan Material 
(TIEM) 

PENANGGAP : 
1. Prof. Tumiran 

Dewan Energi Nasional 
2. Dr. lng. 1.8. Narayana 

Perwaki lan dari Fraunhofer, Jerman 
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Pemerintah mencanangkan untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Karenanya , perlu 

d ilakukan analisis kebutuhan dan penyediaan energi nasional untuk jangka panjang dengan 

mempertimbangkan teknologi yang tepat. Untuk mencapai tujuan tersebut dapat d ilakukan melalui 

Paradigma lndustri Hijau ,  yang menyelaraskan secara bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi dan 

keberlanjutan l ingkungan. 

1 .  BPPT setiap tahun menerbitkan "Buku Outlook Energi Indonesia" (BPPT-OEI) dengan mengangkat 

tema spesifik sesuai permasalahan energi saat itu. 

2 .  BPPT-OEI 201 6  mengambil tema "Pengembangan Energ i  Untuk Mendukung lndustri Hijau".  

3 .  BPPT-OEI 201 6  membahas : 

a .  Proyeksi Kebutuhan Energi 

b. Proyeksi Penyediaan Energi 

c. Proyeksi Ketenagalistrikan 

d .  Pengembangan Energi  untuk Mendukung lndustri Hijau. 

URAIAN SUMMARY : 

1 .  OEI perlu mengupas lebih dalam upaya yang perlu di lakukan untuk mencapai target peranan EBT 

sebesar 23% yang dicanangkan dalam KEN. 

2. Peranan EBT dapat tercapai apabila PL TN dipertimbangkan, karenanya pemanfaatan nuklir tidak 

berarti menjadi pil ihan terakhir selama keekonomiannya kompetitif dan prioritas pengembangan 

energi sesuai pasal 1 1  PP tentang KEN. 

3. Pengembangan EBT tidak hanya melibatkan Pemerintah saja, namun juga harus mel ibatkan industri 

dalam negeri. 

4. Pencapaian target EBT juga harus melibatkan peranan masyarakat. 

5.  Peranan teknologi da lam negeri untuk mendukung pencapaian sasaran EBT perlu ditingkatkan.  

Karenanya, peran BPPT dalam pengembangan teknologi berbasis EBT perlu ditingkatkan. 

6. OEI perlu membahas pengembangan infrastruktur energi dan pencapaian target kemandirian energi 

nasional .  

7. Da lam pembahasan energ i  perlu melibatkan stakeholder terkait antara lain Kementerian keuangan 

dan perindustrian. 

J K KEJAYAAN 
iARA 
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PEMBICARA : 
1 .  Dr. l r. Soni Solistia Wirawan, M.Eng. 5. Hendra Sinadia 

Sekretaris Utama SPPT 
2.  Muliawan. 

Deputi Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan 
Satubara Indonesia (APSI) 

Deputi Pengendalian Operasi, SKK Migas 6. Prof. Dr. Djarot S Wisnubroto 
3. lr. Dwi Soetjipto Kepala Sadan Teknologi Nuklir Nasional (SATAN) 

Direktur Utama Pertamina 7.  lr. Agus lswanto, M.Sc. 
4. lshvandono Yunaini Adnyana 

PT. PLN (Persero) 
Direktur Utama PT. Surya Energi lndotama 

PENANGGAP : 
1 .  Dr. H. Kurtubi, SE.,  M.Sp., M.Sc. 

Komisi VI I-DPR Rl 

2.  Prof. lr. Rinaldy Dalimi, M.Sc., Ph.D. 
Dewan Energi Nasional 

U RAIAN SUMMARY : 

Pembicara pertama, Dr. Soni S. Wirawan 

(Sadan Pengkajian dan Penerapan Teknologi), 

memberikan paparan berjudul ,  "Road Map 

Teknologi Energ i  dalam Rangka Mendukung 

Ketahanan Eneri Nasional". Seberapa poin penting 

yang d isampaikan sebagai berikut : 

1 .  Dengan pola konsumsi dan ekspor batubara 

mengikuti trend selama ini dan bila tidak ada 

penemuan cadangan baru ,  maka akan terjadi 

defisit batubara pada tahun 2046. 

2. Kontribusi Energ i  Saru dan Terbarukan sebesar 

23% pada tahun 2025 sulit tercapai. 

3 .  Indonesia akan menjadi negara net importir gas 

pad a tahun 2027. 

4.  Sumber-sumber EST merupakan a lternatif yang 

tepat dalam rangka pencapaian rasio elektrifikasi 

1 00% pada tah un 2025, khususnya untuk 

memenuhi  kebutuhan listrik d i  daerah terpencil. 

5. Pembangunan PL TU batubara secara massif 

akan menghadapi keterbatasan daya dukung 

lingkungan. 

6.  Tanpa adanya usaha pemanfaatan bahan bakar 

alternatif di sektor transportasi, ketergantungan 

SBM akan semakin besar. 

Oleh karena itu, ada beberapa hal penting 

yang perlu d ipertimbangkan, yaitu : 

a. Sektor Penyediaan Energi Primer : 

1 )  Pembatasan volume produksi batubara untuk 

menjamin pasokan batubara dalam negeri 

jangka panjang , bila d iperlukan perlu 

d ilakukan  moratorium pembukaan tambang 

batubara baru. 

2) Penguasaan teknologi eksploitasi minyak 

dan gas bumi khususnya untuk ladang 

marg inal dan intensifikasi proses eksploitasi 

cadangan minyak melalu i  teknologi 

enhanced oil and gas recovery. 



3) Perluasan pemanfaatan BBG untuk 

penyediaan bahan bakar rumah tangga 

melalu i  pembangunan infrastruktur jaringan 

gas kota, dan membangun fasilitas untuk 

penyediaan BBG dari berbagai  sumber 

(FSRU, CBM, dan Gasifikasi Batubara serta 

Biogas), dan/atau mendorong pemanfaatan 

DME. 

b. Sektor Kelistrikan : 

1 )  Percepatan pembangunan pembangkit listrik 

berbasis nuklir. 

2) Penetapan harga energ i  (termasuk Feed-in

Tariff) yang tepat u ntuk mendorong 

pemanfaatan EBT yang potensial khususnya 

Nuklir, Biomassa, Biofuel, Panas Bumi, dan 

Surya, sehingga target pemanfaatan EBT 

sebesar 23% realistis dapat d icapai. 

3) Mendorong percepatan pemanfaatan EBT 

untuk kelistrikan daerah terpencil, guna 

mencapai rasio elektrifikasi 1 00% pad a tahun 

2025 diantaranya dengan menerapkan 

teknologi Smart Grid. 

4) Pembangunan PL TU batubara perlu 

memperhatikan keterbatasan daya dukung 

lingkungan ,  dan pemanfaatan teknologi boiler 

yang tepat serta teknologi transmisi daya 

antar pulau .  

5 )  Penguasaan dan  pemanfaatan teknologi 

boiler yang efisien (superkritis, co-firing 

batubara-biomassa, u ltra super kritis, dan 

ultrasuperkritis dengan carbon capture & 

storage), dan mendorong penerapan 

teknologi batubara bersih dan upgrading 

batubara peringkat rendah .  

c .  Sektor Bahan Bakar : 

1 )  Mendorong pemanfaatan transportasi publik 

berbasis listrik. 

2) Mengawal implementasi kebijakan mandatori 

pemanfaatan BBN (biodiesel dan bioetanol) 

untuk substitusi BBM di semua sektor. 

3) Penguasaan teknologi produksi BBN 

(Biodiesel dan Bioetanol) khususnya 

generasi kedua,  dan teknologi batubara cair 

untuk substitusi BBM. 

4) Mendorong perluasan pemanfaatan 

peralatan rumah tangga berbasis listrik. 

5) Mendorong pembangunan jaringan 

infrastruktur gas kota dengan sumber

sumber bahan bakar alternatif (biogas, CNG, 

dl) .  
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Pembicara kedua, Muliawan (SKK Migas), 

menyampaikan tentang "Proyeksi Pasokan Gas 

Nasional sd 2025" dengan u raian berikut ini : 

1 .  Peningkatan kebutuhan rata-rata 9% sejak 

tahun 2003 sampai dengan tahun 2015 ,  dan di 

tahun 2016 kebutuhan domestik lebih besar 

dibandingkan ekspor dengan porsi 57% 

penyaluran Gas kepada Domestik. 

2. Bagian terbesar alokasi gas domestik 

digunakan untuk keperluan industri, kelistrikan, 

dan pupuk yaitu rata-rata 54% dari total alokasi 

gas. 

3 .  Indonesia hanya mempunyai 1 ,6% cadangan 

gas dunia,  sementara produksi gas Indonesia 

2 , 1 %  produksi gas dunia.  

4 .  Kondisi lndustri Hu lu  Migas Saat l n i  : 

a. lnfrastruktur jaringan Gas Bumi yang belum 

me rata; 

b. Fasilitas Operasi Produksi Yang Sudah 

Menu a ;  

c. Cadangan Migas yang semakin menipis; 

d. Penurunan Produksi Migas; 

e.  Migas masih mendominasi penggunaan 

energi primer; 

f. Reserves Replacement Ratio -50%; 

g. Sukses rasio eksplorasi yang mengecil; 

h. Proses penemuan Migas yang semakin 

lama. 

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari 

keseluruhan paparan yang disampaikan oleh Bp. 

Muliawan pada sesi ini meliputi : 

1 .  Dari Neraca Gas Indonesia menunjukkan 

bahwa perkiraan produksi gas sampai tahun 

2030 tidak dapat memenuhi  kebutuhan gas 

dalam negeri setelah tahun 201 9 ,  sehingga 

perlu segera di lakukan pencarian 

cadangan-cadangan gas baru dan/atau 

impor gas bumi. 

2 .  Untuk dapat mengembangkan lapangan 

Gas di  daerah remote d iperlukan 

pembangunan infrastruktur dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan Gas dalam Negeri. 

3 .  Perlu komitmen bersama semua stake 

holder untuk mewujudkan penyederhanaan 

perizinan dan pembebasan lahan dalam 

pengusahaan lndustri Migas dalam rangka 

mempercepat pemenuhan cadangan

cadangan baru. 
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Pembicara ketiga ,  lr. Dwi Sutjipto (PT. 

Pertamina) , menjelaskan "Strategi Pengembangan 

Bahan Bakar Nasional Berkelanjutan" dengan 

beberapa poin penting berikut : 

1 .  Minyak dunia mengalami penurunan 59% 

dalam 2 tahun terakhir. 

2.  Pertamina masih bertahan di tengah-tengah 

industri migas lain yang tengah terpuruk. 

3 .  Pertamina hanya memegang 24% dari 

produksi minyak nasional .  

4.  Lima pi lar strategis Pertamina ke depan: 

a .  Pengembangan usaha d i  sisi hu lu :  target 

produksi hulu meningkat di  tahun  2030; 

b. Efisiensi di  semua lini; 

c .  Peningkatan kapasitas kilang (1 .9 jt bpd) 

dan petrokimia (perlu dana 40 Mily USD); 

d. Perbaikan infrastruktur dan marketing (1 0 

Mily USD); 

e .  Perbaikan struktur keuangan .  

5.  Pertamina 2025 

a. Kilang > 2 juta barrel per hari (overseas 

500 ribu); 

b .  Hulu : 1 .91 juta barrel per day; 

c. Pipa gas > 7000 km. 

6. R&D 

- Refinery upstream. 

7. Platform RCTP : oil& gas, geothermal, NRE, 

petrochem. 

Pembicara keempat, lsvandono Yunaini 

Adnyana (PT. PLN) ,  mempresentasikan "Gas Fired 

Power Plant Untuk Pembangkit Beban Puncak" dan 

menyoroti tentang : 

1 .  Keputusan Menteri ESDM tentang RUPTL 

tahun 201 6-2025. 

2. Dalam RUPTL dinyatakan bahwa proyeksi 

penjualan mencapai 457 TWh di tahun 2025. 

Sedangkan di tahun 201 6  diproyeksikan 224 

TWI-1. lni berarti dalam kurun waktu 1 0  tahun 

naik 1 00%. 

3 .  Berdasarkan kelompok pelanggan,  pelanggan 

Rumah tangga masih mendominasi konsumsi 

energi listrik yang menjadi proyeksi penjualan 

PLN. Rasio penjualan kelompok 

pelanggan 

lndustri dan Bisnis dengan kelompok 

pelanggan Rumah Tangga meningkat pada 

tahun 2025. 

4.  Penjualan untuk kelompok pelanggan lndustri 

dan Bisnis di Luar Jawa Bali masih sangat 

rendah dibandingkan dengan kelompok 

pelanggan rumah tangga .  Hal ini dapat 

menggambarkan peluang kegiatan industri dan 

bisnis di  luar Jawa Bali masih sangat besar. 

5. Dengan kenaikan proyeksi penjualan, 

diperlukan tambahan pasokan daya dan terjadi 

kenaikan beban puncak. 

6. PLN di luar Jawa Bali load factor secara 

nasional sekitar 70%. Untuk sistem Jawa-Bali, 

load factor mencapai angka diatas 72% tetapi 

untuk luar jawa bali load factor mencapai 65%. 

7 .  Menurut RUPTL, nukl ir belum masuk pada 

2025 dan masih d idominasi PL TU batubara 

43,2%. 

8 .  Fuel mix tahun 2025 : EBT lainnya sekitar 

1 ,2%. 

9.  Beban puncak yang terjadi pada pukul 1 8 .00 

s.d 23.00 menuntut tersedianya pembangkit 

yang dapat merespon kenaikan beban dengan 

cepat. 

1 0. Untuk sistem Jawa-Bali, kenaikan beban 

puncak yang terjadi pada sekitar pukul 1 8, 

mencapai 4.000 MW dalam waktu yang 

pendek. Untuk itu diperlukan pembangkit yang 

dapat merespon kenaikan beban ini dengan 

cepat. 

1 1 .  Untuk luar Jawa-Bali, kenaikan beban 

bervariasi namun secara prosentase jauh lebih 

besar dibandingkan sistem Jawa-Bali .  Hal ini 

menunjukan dominasi pelanggan adalah 

rumah tangga. 

12. Pemilihan jenis pembangkit sesuai energi yang 

digunakan dilakukan oleh Pusat Pengatur 

Beban (Load Dispachet) sesuai dengan "merit 

order", pembangkit dengan biaya rendah 

dioperasikan terlebih dahulu .  

1 3. GFPP : paling cocok untuk peaker karena : 

a .  Best ramping rate; 

b. High efficiency (35 to 48%); 

c. Cleaner fossil fuels; 

d. Fast delivery and construction; 

e. Compact (modularity). 

1 4. Yang menjadi catatan adalah pasokan gasnya 

apakah dapat memenuhi perrnintaan .  



Pembicara kelima, Hendra Sinadia (APBI) ,  

menjelaskan terkait "Peran Strategis Batubara 

Dalam Mendukung Ketahanan Energi Nasional" 

dengan beberapa hal penting yang disampaikan 

berikut ini : 

1 .  Peningkatan kebutuhan listrik: masih dipasok 

sebagain besar oleh PL TU batubara. 

2 .  Pemasok energi 4 A : availability, accessibility, 

affordability, acceptability. 

3 .  Ketahanan energi sangat diperlukan untuk 

mendukung pembangunan nasional. 

4.  Batubara masih menjadi sumber energi yang 

paling terjangkau (affordable) untuk 

mendukung ketahanan energi nasional .  

5 .  Jumlah cadangan batubara nasional 

dikhawatirkan tidak dapat mendukung pasokan 

terhadap proyek kelistrikan nasional. 

6. Pemanfaatan konversi batubara menjadi bahan 

bakar cair dan gas masih terkendala dengan 

teknologi yang sangat mahal  sehingga peluang 

pengembangan usahanya masih belum 

ekonomis. 

7. Permasalahan perusahaan : 

a. Profitabilitas menurun ;  

b .  Sterilisasi cadangan sebagai damak 

jatuhnya harga batubara; 

c. Ketidakpastian cadangan batubara 

antara data pemerintah dan asosiasi. 

Oleh karena itu, diperlukan adanya perhatian 

khusus terkait : 

1 .  Perlu penetapan harga jual batubara untuk 

PL TU dengan menggunakan metode "cost 

plus" agar pasokan batubara ke proyek 

kelistrikan nasional dapat terjamin. 

2 .  Perlu adanya suatu kebijakan deregulasi untuk 

membangkitkan sektor usaha batubara agar 

cadangan batubara nasional kita semakin 

meningkat untuk menjamin pasokan jangka 

panjang. 

3 .  Untuk peningkatan nilai tambah pemanfaatan 

batubara sebagai sumber energ i ,  perlu disusun 

kebijakan/regulasi yang dapat mendukung 

pengembangan investasi konversi batubara 

menjadi bahan bakar cair dan gas. 
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Pembicara keenam, Prof. Dr. Djarot 

Wisnubroto (SATAN) , menyampaikan tentang 

"PL TN Sebagai Opsi Memenuhi  Kebutuhan Energi 

Indonesia d i  Masa Depan" yang menyoroti kondisi 

pengembangan PL TN di Indonesia h ingga saat ini : 

1 .  Maju mundumya rencana pembangunan PL TN 

di lndoensia . 

2 .  Apakah Indonesia s iap memasuki era nuklir ? 

3 .  Belum ada peraturan perundangan tentang 

eksploitasi nuklir secara komersial .  

4. Komitmen pemerintah untuk PL TN harus 

didukung. 

5. Telah tersedia infrastruktur SDM yang cukup. 

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari 

paparan beliau antara lain : 

1 .  Komitmen Pemerintah untuk menyusun 

roadmap program PL TN harus d idukung 

berbagai pihak. 

2. Telah tersedia infrastruktur dasar dan SDM 

yang mencukupi untuk persia pan PL TN. 

3. Semakin meningkatnya keinginan berbagai 

daerah untuk pemanfaatan PL TN, merupakan 

modal Pemerintah Pusat untuk berkomitmen go 

nuclear. 

4 .  Hasil jajak juga telah menunjukkan dukungan 

masyarakat terkait program PL TN, namun 

sosialisasi tetap harus dilanjutkan. 

Pembica ra ketujuh ,  lr. Agus lswanto, M.Sc. 

(PT. SEI), memaparkan tentang "Peran PT. LEN 

lndustri (Persero) Dalam Pengembangan Energi 

Terbarukan di  Indonesia" : 

1 .  Kemampuan LEN untuk membuat module PV 

dan membangun PL TS. 

2. PT LEN merupakan Perusahaan BUMN 

mempunyai kemampuan melaksanakan 

Pembangunan PL TS terpusat dengan 

kapasitas system h ingga 5 MWp, mulai dari 

Basic Desain, Detail Desain, Local 

Manufaturing, lnstalalation dan Comissioning. 

3 .  PL TS 5 MWp, menghasilkan energi listrik 95% 

dari desain ,  dengan interes ret, 7%, Equity 

30%, Load 70%, Dengan harga jual 25 Cent 

US/kWh, dengan life time system h ingga 20 

tahun,  kecuali bateri 1 0  tahun . 
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URAIAN SUMMARY : 

Pembicara pertama, Dr. Dadan Kusdiana (Sekjen 

EBTKE-ESDM) ,  pada sesi in i  menyampaikan makalah lr. 

Rida Mulyana (DitJen EBTKE) mengenai "Kebijakan 

Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Sebagai Pengganti Bahan 

Bakar Fosil". Beberapa hal yang disampaikan pada sesi in i  

antara lain : 

1 .  Sejak Januari hingga saat in i  Indonesia sudah 

menerapkan biofue/ B20 dan diharapkan menjadi B30 

pada tahun 2020.  Skenario kedua bi la B30 tidak 

memungkinkan ,  maka akan d irintis B25 .  

2. Pada saat in i  sedang di lakukan pengujian u ntuk 

penyetaraan B20 dengan Euro 4 dalam hal emisi seh ingga 

B20 dapat diterima di tataran intemasional . 

3.  Otomotif saat ini menerapkan teknologi yang kompleks, 

oleh karena itu diperlukan kua litas bahan bakar yang 

tinggi .  

4 .  Target EBTKE 23% pada tahun 2025.  

5 .  Pemerintah mela lui BPDP Sawit membayar selisih harga 
antara biodiesel dengan solar, sehingga H I P  biodiesel 
menjadi sama dengan HIP solar. Dana ini berasal dari 
pungutan ekspor CPO dan turunannya. 

6.  Dana ketahanan energi d iprioritaskan u ntuk 
pengembangan listrik di  sekitar perkebunan dan energi di 
daerah terpencil ,  tidak memungkinkan untuk subsidi ke 
bio-diese/ tapi memungkinkan untuk bio-ethanol. 

7 .  Arah kebijakan ke de pan memanfaatkan bah an bakar 

seefisien mungkin, membutuhkan  teknologi (peralatan dan 

bahan kimia) . 

PEMBICARA : 

1 .  Dr. Dadan Kusdiana 

Sekretaris Jenderal Direktorat 

Jenderal EBTKE, Kementerian Energi 

Sumber Daya Mineral (ESDM) 

2. Dr. lr. Djoko Siswanto, M.B.A. 

Direktur Teknik dan Lingkungan 

Mingas, Di rektorat Jenderal Migas, 

Kementerian ESDM 
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Pembicara kedua, Dr. lr. Djoko Siswanto, 

M.B.A. (DitJen Migas ESDM), menyampaikan 

makalah Prof. Dr. lr. I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja 

(Ditjen Migas) terkait "Peran Teknologi Untuk 

l ndustri Migas". Beberapa poin penting yang telah 

d irangkum sebagai berikut : 

1 .  Indonesia sudah mengimpor solar sejak tahun 

2003, sedangkan LNG di impor sejak tahun  201 2. 

Salah satu fokus DitJen Migas adalah bahan 

bakar konsumsi untuk kelautan ,  yaitu 

transportasi kapal dan kebutuhan para nelayan .  

Bahan bakar yang umumnya digunakan adalah 

solar akan dikonversi ke LPG sehingga 

diperlukan teknologi converter yang sesuai dan 

berefisiensi tinggi. 

2. Ada pun pemanfaatan gas saat in i  selain 

d igunakan sebagai bahan bakar, juga sebagai 

bahan baku untuk chemical lainnya. 

3. Berkaitan dengan teknologi yang dibutuhkan 

oleh Migas saat ini adalah eksplorasi dan 

eksploitasi Migas, yang minim resiko dan safety 

tingg i .  Sehingga peristiwa seperti lumpur lapindo 

tidak terulang lagi .  

4 .  Teknologi saat ini hanya mampu lifting minyak 

sekitar 30%. Ada potensi minyak yang saat ini 

sudah diketahu i  di lokasi yang sangat dalam, 

tetapi diperlukan teknologi untuk eksplorasi. 

5. Telah d ilakukan konversi dari minyak tanah ke 

LPG, tetapi mengakibatkan terjadinya surplus 

minyak tanah.  Direcanakan mengkonversi 

minyak tersebut menjadi jet fuel, sehingga 

diperlukan teknologi yang sesuai. 

6 .  Teknologi kilang minyak mini yang dibutuhkan 

dengan sistem/teknologi yang portable sehingga 

fleksibel dalam transportasinya. 

7 .  Diharapkan gas tidak d iekspor lagi ,  tetapi 

digunakan sebagai bahan baku petrokimia yang 

dapat meningkatkan ni lai tambah berlipat 

ganda. 

8. Kondisi produksi minyak dan gas bumi menurun 

terus, maka diperlukan teknologi untuk 

mengetahui sumber-sumber baru (existing ada 6 

: seismik, d ll) . 

9. Beberapa teknologi yang belum dikuasai dalam 

negeri dan masih tergantung dengan teknologi 

asing seluruhnya (1 00%) antara lain eksplorasi 

I aut dalam. 

1 0. Akan dibangun ki lang m1n1 ,  yang dapat 

menyelesaikan masalah transportasi khususnya 

ke daerah remote. 

DISKUSI : 

1 .  Tata kelola energi perlu d irevisi karena 

perencanaan jangka panjang (RUEN) tidak 

terealisasi .  Hal ini  menunjukan tata kelola 

jangka panjang yang tidak ba ik. Tanggapan 

pembicara: Diperlukan koordinasi beberapa 

kementrian: maritim, perekonomian .  

2 .  Perlu koordinasi kebijakan yanag terintegrasi .  

Kedeputian Makro Kementrian perekonomian 

perlu di libatkan karena berkaitan dengan 

perencanaan anggaran. 

3 .  Perlu program konversi dan konservasi energ i .  

4.  Biomassa sudah berhasil dibuat menjadi bio 

crude oil, dihara pkan ke depan desain teknologi 

kilang bisa memanfaatkan BCO. Pembangunan 

kilang mini kriterianya jaminan pasokan h ingga 

40 tahun. 

5. Up grading BCO dapat digunakan untuk Marine 

Fuel Oil (MFO) oleh PT. PLN. 

6.  Master plan Biodiesel apakah hanya berujung 

pada target 830? 

7. Roadmap peralatan konversi energii d iarahkan 

kemana? Karena pernah ada program untuk 

impor alat konversi energy kemudian dibuat 

alatnya di  dalam negeri, tetap i  program ini tidak 

berlanjut. 

8. Bagaimanakah masterplan 

penyediaan bahan bakunya? 

untuk 830, 



RUMUSAN HASIL DISKUSI : 
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Indonesia defisit dalam bahan bakar fosil ,  di sisi lain bahan bakar E8T masih dirasakan belum siap 

untuk substitusi 88M. 8eberapa upaya dalam mengatasi masalah tersebut dirumuskan beberapa solusi 

altematif sebagai berikut : 

1 )  Mencari sumber minyak baru atau mengoptimasikan sumber minyak yang sudah ada melalui inovasi 

teknologi yang advance. 

2) Dalam pelaksanaannya diperlukan koord inasi yang menyangkut tataran kebijakan termasuk d i  

dalamnya tata kelola energ i  yang terencana dengan ba ik sehingga dapat d iimplementasikan. 

3) Success story 820 yang sudah dimulai sejak 6 Januari 201 6  terus akan ditingkatkan sampai 830. 

Adapun untuk bio-ethanol masih perlu dukungan dan usaha yang lebih serius dari instansi terkait. 

Diusulkan bahan bakar alternatif lainnya, 8CO, untuk diterapkan,  mengingat Indonesia kaya akan 

potensi bahan bakunya, yakni biomassa. Terkait dengan teknologinya, perlu di lakukan inovasi 

teknologi yang memungkinkan penggunaan 8CO sebagai bahan bakar maupun bahan baku kilang. Up 

grading 8CO in i  bisa dimanfaatkan sebaga i  MFO. 

8erdasarkan potensi yang ada dan perencanaan yang matang, solusi yang disampaikan ,  diharapkan 

ketahanan energi akan terwujud . 
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U RAIAN SUMMARY : 

Pembicara pertama, Dr. lr. Agus Eko Tjahjono, M.Eng. 

(BPPT), memaparkan tentang "Pengembangan Bioetanol di 

Indonesia: Bahan Baku dan Teknologi Produksinya". Pain

pain penting yang disampaikan meliputi : 

1 .  Indonesia kaya akan potensi bahan baku untuk produksi 

Bioetanol : 

(a) Sugar-based : tebu, molases, aren,  sorgum; 

(b) Stach-based : singkong , jagung,  ubi jalar, sagu ;  

(c) Lignose/u/ose-based/Wood-based jerami,  

bagas, TKKS -7 masih tahap optimasi d i  

berbagai negara. 

2.  Mahalnya harga bioethanol saat ini d ikarenakan mahalnya 

bahan baku yang bisa mencapai 60% biaya produksi. 

Karenanya , perlu mengembangkan diversifikasi bahan 

baku yang tidak berkompetisi dengan peruntukn la in dan 

mengembangkan proses yang menggunakan energi dari 

bahan baku tersebut. 

3. Proses produksi perlu ditingkatkan efisiensinya dengan 

d iversifikasi bahan baku seperti sagu ,  sorgum manis,  aren,  

batang kelapa sawit usia tebang (BPKS), limbah pertanian.  

4 .  Kebutuhan lahan untuk memproduksi bahan baku sagu:  

(a) ubi kayu - 800 ha; 

(b) sorgum manis - 670 ha ;  

(c) sagu - 300 ha. 

PEMBICARA : 

1. Dr. lr. Agus Eko Tjahjono, M.Eng. 

Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi (BPPT) 

2. Prof. Dr. lr. Tatang Hernas 

Soerawidjaja 

l nstitut Teknologi Bandung (ITB) 

3. Dr. Joni Prasetyo 

Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi (BPPT) 



5. Selain singkong, bahan baku potensial: sagu,  

sorgum man is,  aren, batang kelapa sawit pada 

usia tebang . 

(a) Pohon Sagu memiliki potensi yang bagus 

untuk dikembangkan sebagai bioetanol, dan 

perlu dikembangkan teknologi proses yang 

efektif untuk dihasilkan yield yang optimal. 

Hal ini d ikarenakan untuk menumbuhkan 

industri ini d ibutuhkan investasi cukup 

besar. 

(b) Satang Pohon Kelapa Sawit Usia Tebang 

(BPKS) berpotensi menghasilkan gula ,  

tepung, dan bioetanol .  

(c) Bioetanol dari biomassa masih berupa 

optimasi, d imana harus di lakukan 

pretreatment yang tepat agar optimal dalam 

menghasilkan bioetanol .  J ika proses 

hidrolisis bisa dioptimalkan, maka bisa 

mendongkrak yield- nya . Permasalahan 

pada konversi lignoselulosa menjadi 

bioetanol adalah biaya enzim yang tinggi .  

6. Produksi bioetanol G2 masih terkendala 

mahalnya biaya enzim, sehingga untuk 

meningkatkan daya saing bioetanol perlu 

diperkuat pengembangan produksi enzim. 

Pembicara kedua,  Prof. Dr. lr. Tatang Hernas 

Soerawidjaja (ITB), menyampaikan terkait "Jalan 

Lurus Menuju ke Penggantian Minyak Bumi", secara 

garis besar berisi tentang : 

1 .  Target konsumsi energi adalah untuk 

dimanfaatkan menjadi listrik dan bahan bakar. 

2. Indonesia memiliki sumber daya alam luar biasa 

menjadi sentra terpenting bioenergi. 

3.  Minyak nabati merupakan senyawa yang 

mengandung asam lemak (hidrokarbon 

'terbarukan') rantai panjang yang terkontaminasi 

karbon dioksida (C02) pada salah satu ujung 

molekulnya . Senyawa C02 dapat dih ilangkan 

melalui dekarboksilasi asam lemak sehingga 

nantinya akan menghasilkan h idrokarbon . 

4. Klasifikasi Minyak Lemak Nabati 

• Minyak Diesel H ijau 

Minyak lemak berangka iodium ::; 1 00 

Sawit, pongam, nyamplung, biji bintaro, 

kesambi, jarak pagar 
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• Bioavtur 

Minyak lemak laurat 

Kelapa, inti sawit, biji kayu manis, biji lema 

• Bensin Nabati/Bio-gasoline 

Min yak lemak berangka iodium > 1 00 

Biji karet, kemiri, kemiri sunan 

• Hidrokarbon bercabang 

Minyak lemak siklopropenoid 

Biji kepoh ,  kapuk/randu, rosela 

Namun, semua potensi dapat d igunakan untuk 

memproduksi BIOD IESEL 

5. Dengan perencanaaan yang ba ik dan 

implementasi yang konsisten,  maka periode 

2025 - 2030 Indonesia bisa berpeluang 

swasembada bahan bakar cair yang diproduksi 

dari bahan-bahan mentah dalam negeri : BBM 

dari minyak bumi dan BBN dari sumber daya 

nabati domestik Oenis tanaman apa yang perlu 

d ikembangkan) 

6. Produksi CPO saat ini  setara dengan 600.000 

barrel per hari, sangat berpotensi 

d ikembangkan menjadi BBN d isamping bahan 

baku lainnya. 

7. Dalam 1 - 2 tahun ke depan, usaha perkebunan 

untuk BBN harus mulai d irintis. 

8 .  Perlu kebijakan nasional mengenai jenis pohon 

bahan baku BBN yang harus 

d ikembangkan/dikebunkan. 

9 .  Perlu disusun struktur kilang nabati atau diagram 

potensi ekonomi/komersial dari berbagai  jenis 

bahan baku seperti malapari , nyamplung, nimba, 

dan lema. 
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Pembicara ketiga ,  Dr. Joni Prasetyo (BPPT), 

menyampaikan tentang "Urgensi lnovasi Teknologi 

Bahan Bakar Terbarukan sebagai Substitusi BBM" 

dengan pain utama berikut ini  : 

1 .  Potensi Energi Terbarukan ,  bagaimana 

mengelola potensi biomassa menjadi bahan 

bakar terbarukan,  dimana untuk minyak nabati 

bisa dikembangkan menjadi produk  green 

petroleum dan untuk limbah biomassa bisa 

dikembangkan menjadi bio-oi/. 

2. BPPT bekerjasama dengan Jepang dan 

Yayasan Dian Desa mengembangkan bahan 

bakar metanol berbasis biomassa kelapa sawit. 

3.  Kegiatan lain yang dikembangkan adalah 

pengembangan green petroleum, yang 

dikembangkan dari bahan baku minyak kelapa, 

dan nyamplung . 

4.  lnovasi teknologi biogas limbah cair (POME). 

5. Kesadaran masyarakat harus dibangun untuk 

mensikapi krisis bahan bakar dengan benar. 

6. Masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan 

bahan bakar secara bijak. BPPT berupaya 

memberikan solusi teknologi dalam 

menghadapi krisis bahan bakar ini dengan 

melakukan inovasi teknologi bahan bakar 

terbarukan berbasis minyak nabati maupun 

biomassa yang bisa digunakan sebagai 

pengganti BBM seperti bahan bakar PPO 

menggantikan solar!HSD dan biodiesel untuk 

transportasi . 

7 .  Pemanfaatan biomassa termasuk l imbah 

biomassa sebagai bahan baku biogas (waste to 

energy), bisa digunakan untuk PL T Biogas 

maupun bahan bakar (compressed biogas) . 

8. BPPTmengajak komponen terkait meliputi 

lembaga pemerintah ,  BUMN, swasta dan 

masyarakat untuk bersama menghadapi dan 

menyelesaikan krisis bahan bakar dengan 

mensukseskan capaian bahan bakar terbarukan .  

DISKUSI : 

1 )  Potensi limbah cair pabrik tahu dapat 

d imanfaatkan untuk biogas dan nata de soya. 

2) Minyak jelantah apakah memiliki potensi untuk 

d ikembangkan? Ada asosiasi pengumpul l imbah 

jelantah ,  dan ada teknologi yang dikembangkan 

bahkan jelantah Indonesia d ijual ke korea untuk 

diu bah menjadi bahan bakar terbarukan .  

3 )  BPPT perlu memulai peran sebagai koord inator 

itu , jangan sampai ada tumpang tindih peran .  

RUMUSAN HASIL DISKUSI : 

1 .  Program BBN u ntuk substitusi BBM merupakan 

hal u rgen yang harus segera direalisasikan 

untuk menekan defisit BBM fosil yang semakin 

besar. 

2. I ndonesia memiliki potensi bahan baku BBN 

yang bisa dimanfaatkan untuk substitusi BBM, 

baik dari minyak nabati maupun biomassa. 

3.  Pemanfaatan BBN secara masif masih 

menghadapi kendala terutama di sisi hu lu ,  

antara lain penyediaan dan harga bahan baku 

sehingga perlu dikelola dengan regulasi. 

4. Teknologi bioetanol untuk sampai ke 

penerapannya sebagai bahan bakar dirasakan 

masih banyak menghadapi kendala, karena 

proses produksi yang tinggi .  

5. Limbah organik berpotensi untuk dikelola 

menjadi biogas. 

6. Konsep perkebunan energi perlu direalisasikan 

dalam rangka mencapai swasembada bahan 

bakar cair dengan terlebih dahulu ada kebijakan 

mengenai jems-Jenls pohon yang harus 

dikembangkan sebagai bahan baku BBN. 

7. BPPT diharapkan mengambil peran lebih banyak 

dalam mengembangkan bah an bakar nabati. 



PEMBICARA : 

1. Rem i Harimanda 

PT. Ormat Geothermal Indonesia 

2.  Dr. Yan Wang 

So lar Energy I nstitute of Singapore 

3. Dr. Arwindra Rizqiawan 
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Sekolah Teknik Elektro dan l nformatika, l nstitut Teknologi Bandung (ITB) 

4.  lr. Eddie Widiono Suwodho, MM. 

Ketua Umum Pemrakarsa Jaringan Cerdas I ndonesia (PJC I) 

URAIAN SUMMARY : 

Pembicara pertama, Remi Harimanda (Ormat 

Technology) , menyampaikan tentang "Expanding 

The Range of Exploitable Geothermal Resource In 

Indonesia Using Binary System", dengan beberapa 

hal penting sebagai berikut : 

1 .  ORMAT merupakan vertical integrated 

company yang membidangi tentang desain ,  

rekayasa, manufaktur, instalasi, dan 

operasional pembangkit geothermal, serta 

telah melakukan lebih dari 200 pengeboran 

sumur geothermal. ORMAT juga telah 

membangun 1 50 power plants dan menginstal 

lebih dari 2.000 MW Geothermal. 

2. Potensi panas bumi di Indonesia terbesar di  

dunia,  menurut Badan Geolog i ,  (Maret 201 5) 

potensi geothermal mencapai 29,4 GW. 

3. Adanya tantangan sumber geothennal di 

Indonesia seperti hampir semua potensi 

sumber geotermal-nya memiliki entalpi yang 

rendah I medium. 

4.  Tipe Power Plants pada geothermal 

conventional binary, 2 phase binary, 

Geothermal Combined Cycle Unit (GCCU), dan 

Integrated Geothermal Combined Unit 

( IGCCU). 

Pembicara kedua ,  Dr.Ya n Wang (Solar Energy 

Research Institute of Singapore), 

mempresentasikan terkait "Solar Energy Research 

Institute of Singapore" sebagai berikut : 

1 . Solar Energy research Institute of Singapore 

(SERIS) didirikan pada tahun 2008 yang fokus 

pad a penelitian solar energy. 
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2. SERIS merupakan bag ian National University of 

Singapore (NUS). 

3 .  R&D fokus pada PV, (sel, modul ,  dan 

sistemnya). 

4 .  SERIS telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001 

dan ISO 1 7025. 

5 .  SERIS juga telah melakukan investasi lebih dari 

$30 juta dengan melibatkan 160 orang dan 

memiliki luas area 6.000 m
2
. 

Pembicara ketiga , Arwindra Rizqiawan (ITB), 

mewakili Prof. D r. lr. Tatang Hernas Soerawidjaja, 

memaparkan tentang "Pembangkit Listrik Energi 

Terbarukan :  Harapan dan Kenyataan" dengan 

beberapa poin penting berikut in i  : 

1 .  Jaringan l istrik terlalu kuat khususnya di  

wilayah Indonesia bagian barat. 

2. Sumber EBT : tenaga air, panas bumi, 

biomassa dan bahan bakar nabati, matahari 

atau surya (PV dan thermal), angin dan laut. 

3. Energi Surya : mengubah energi matahari 

dengan memanfaatkan panas matahari. 

Pemanfaatan energi matahari d ilakukan 

melalui mengubahnya langsung menjadi 

energi l istrik menggunakan panel surya. 

Potensi energi surya dunia 116.300 

TWh/jam. 

4. Dalam pemilihan skema PL TS perlu 

memperhatikan : 

a .  Stand-alone system selalu memerlukan 

baterai .  

b. Baterai merupakan komponen termahal 

dan pendek umurnya sehingga sedapat 

mungkin dipilih grid-connected system. 

c. Untuk sistem besar, konfigurasi yang 

dipilih adalah multi-converter system. 

d. Untuk grid-connected system, baterai bisa 

berfungsi sebagai smoother. 

e .  PV tidak cocok untuk beban haus energ i  

seperti halnya smelters. 

5. Permasalahan dalam PL TS : 

a .  Kapasitas konduktor tidak mencukupi. 

b. Susut tegangan terlalu besar. 

c. Salah penempatan CB dan pemisah. 

d .  Salah penggunaan komponen (misalnya: 

kontaktor AC untuk DC). 

e.  Kurang tepat atau kesalahan sistem 

grounding. 

f. Salah atau kurang tepatnya instalasi 

baterai. 

g .  Kurang jelasnya standard yang berlaku d i  

Indonesia. 

6. Potensi energi angin di  Indonesia yang 

terbesar berada di  wilayah Nusa Tenggara 

dan Maluku , serta memiliki potensi untuk 

dapat digarap. 

7. Problem dan Pengalaman PL TS dan PL TB : 

a. Intermittent dan Nondispatchab/e. 

b. Masyarakat menganggapnya punya 

kemampuan sama dengan pembangkit 

konvensional. 

c. Selalu membandingkannya dengan negara 

maju yang mana sistem kelistrikannya 

terinterkoneksi dengan baik. 

d .  Indonesia merupakan negara kepulauan. 

e. Hampir tidak ada industri pendukung. 

f. Kekurangan SDM (terutama maintenance). 

Pembicara keempat, lr. Eddie Widiono 5.,  
(Pemrakarsa Jaringan Cerdas Indonesia), 

menjelaskan tentang "Smart Grid Sebagai Sarana 

Peningkatan Penetrasi EBT Dalam Sistem 

Ketenagalistrikan Nasional" sebagai berikut : 

1 .  Smart Grid d idefinisikan sebagai kombinasi 

l istrik dengan teknologi IT dalam 

menyelamatkan system kelistrikan nasional 

2. Tantangan utilitas dunia termasuk PLN bahwa 

kebutuhan l istrik masih tinggi ,  faktor 

l ingkungan menyebabkan tuntutan 

dekarbonisasi sumber energi, keandalan dan 

efisiensi masih perlu perbaikan .  

3.  Upaya utilitas dun ia seperti penerapan 

teknologi IT, adanya perubahan fosil (terpusat) 

menuju ke sumber energi terbarukan, dan 

merancang ulang sistem terpusat menjadi 

sinergi terpusat dan multi customer microgrid. 

4. Kendala EBT di I ndonesia : pengurusan 

perij inan masih panjang serta adanya tumpang 

tindih perijinan , serta belum akuratnya data 

teknis 

5. Ada tantangan PLN dalam penerapan smart 

grid. 



DISKUSI: 
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1 .  Apakah data yang disampaikan ORMAT sudah 2. Pembangkit listrik EST (khususnya Surya dan 

mencukupi? Bayu) berpotensi memenuhi  kebutuhan listrik di 

2 .  Bagaimana pengembangan inovasi teknologi 

surya yang dikembangkan di Singapura? 

3. Bagaimana pengolahan limbah geotherman 

4. Apa pengertian kata Nondispatchab/e dan apa 

saja rekomendasi teknologi menuju 35.000 

Watt? 

Rumusan Hasil Diskusi : 

1 .  Potensi panas bumi di I ndonesia terbesar di 

dunia namun demikian potensi sumber 

geothermal di Indonesia hampir semua memiliki 

entalpi yang rendah/medium. Untuk itu jenis 

teknologi PL TP yang layak dikembangkan 

adalah :  conventional binary, 2 phase binary, 

Geothermal Combined Cycle Unit (GCCU), dan 

Integrated Geothermal Combined Unit (IGCCU) . 

daerah terpencil (seperti di kawasan Indonesia 

Timur). Namun demikian untuk penerapannya 

perlu d ipertimbangkan karakteristiknya yang 

intermittent dan non-dispatchable. Untuk itu 

diperlukan penguatan Janngan kelistrikan ,  

pengembangan industri pendukung dan 

penguatan SDM untuk pengoperasian. 

3. Smart grid merupakan teknologi jaringan 

kel istrikan ke depan yang mampu meningkatkan 

kehandalan dan efisiensi sistem kelistrikan serta 

mengadopsi sumber-sumber energi terbarukan.  

Untuk itu perlu dikembangkan dan diterapkan 

pada sistem kelistrikan nasional secara 

bertahap. 
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PEMBICARA : 

1 .  Gary T Urquhart 

Vice President of Business and Project 

Development Westinghouse Electric 

Company - Asia 

2 .  Setio Soemartono 

GE Power - Steam Power Systems 

3. Kazuyoshi Ito 

Sumitomo Heavy I ndustries 

4. Jean Patrice Rakotoniaina,  Ph.D. 

lnstitut National de I 'Energie Solaire 

(INES) 

URAIAN SUMMARY : 

Pembicara pertama , Mr. Garry T. Urquhart 0NE 

Cummins of VP AP 1 000 Westinghouse), menyampaikan 

tentang "Innovation in the Nuclear Power Industry : the 

AP1000 Plant Design" dengan uraian paparan berikut : 

1 .  Impact of cop 21 on global energy generation : all 

resources on RE including nuclear are needed 

2. Nuclear is low GHG emmisions, below 200 tonnes 

C02 eq/GWh. 

3. Mengapa nukli r ? 

0 Mengurangi GHG, 

0 Highly reliable and safe, 

0 Harga bahan bakar stabil, 

0 Biaya kompetitif, 

0 Supply security, 

0 Fuel diversity, 

0 Menciptakan lapangan kerja. 

4. Safety : safest source of energy : 0.04 death per tera 

watt hour of energy product. 

5. One AP1 000 plant would generate enough power to 

serve a population of nearly one million. 

6. 444 PL TN di 30 negara : 1 1 %  dari suplai listrik dunia 

dan 50% PL TN di dunia menggunakan teknologi 

Westinghouse. 

7 .  63 PL TN sedang d ibangun di  seluruh dunia. 

8 .  Ada 8 AP1 000 yang akan d ibangun -7 UEA 

membangun AP1 000 memakai teknologi korea yang 

menggunakan lisensi westinghouse. 



9. Westinghouse merupakan perusah aan nuklir : 

built, construction, operating, maintanance, 

Decommissioning, Nuclear Fuel and 

Components Manufacturing, Decontamination, 

Remediation and Waste Management. 

1 0. Teknologi AP1 000: 

o 2 loop, 2 steam generators reactor coolant 

system; 

o Value propositions : 

• proven technology and innovative 

passive safety system; 

• Delivery certainity; 

• Regulatory certainity; 

o Major safety innovations : 

• passive safety-relative system; 

Active defence in depth-related 

system; 

o Simplifications of design; 

o Standard of design and construction: 

standard, passive, modular, horizontal 

supp/ay chain. 

1 1 .  8 unit AP1 000 sedang dibangun : 4 Cina , 4 

USA. 

12 .  AP1 000 is an innovative and mature technology 

since 1 990. 

Pembicara kedua, Mr. N igel Gales (Aisthom 

ESI) diwakili oleh Bp. Setio Soemartono, 

menyampaikan presentasi berjudul "Introduction of 

GE Power - Steam Power System" : 

1 .  Perkenalan perusahaan 

a. Alstom di  bawah GE Power : semua 

alstom diakuisisi GE kecuali 

transportasi; 
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b. Gas power system, power service, 

steam power system, distribute power, 

GE hitachi nucear, water and proces 

technology; 

c. Steam power : fossil steam, nuclear, 

industrial biomass, and environmental 

control system; 

d.  Service flexible offering, EPC, 

equipment supplier. 

2 .  Produk GE Utility boiler : 

a. Two pass boiler : 1 00 -1 350 MW -7 coal 

medium; 

b. Tower boiler : 1 00-1 350 MW -7 /ow 

rank coal, lignite, and high moisture; 

c. CFB fluidiezed bed -7 /ow rank, 450 

MW; 

d .  Mills (patented) -7 1 2 -1 70 t/hr. 

3. Ultra super critical boiler : Teknologi saat ini  

sudah sampai 280 bar. 

4.  Kenapa tekanan tinggi -7 efisiensi tinggi. 

5 .  Project reference : 

a.  Manjung dan Tanjung Bin dengan 270 

bar (di Ma laysia) EPC contractor; 

b. Tower boiler di Jerman;  

c. Net efisiensi 4 7% coal fired power plant 

270 bar. 

6. GE boiler execution : ada pabrik di surabaya 

bekas alstom, produksi boiler, piping, HRSG, 

termasuk boiler pressure part untuk Tanjung 

Bin dan manjung (1 000 MW), certified. 

Pembicara ketiga ,  Mr. Kazuyoshi Ito 

(Sumitomo Heavy Industries), menjelaskan tentang 

"Proven advanced CFB technology biomass 

utilization" sebagai berikut: 

1 .  Bed material circulations - 1 70 bar. 

2. Fluidization : Fixed bed -7 bubbling -7 
turbulent -7 cfb. 

3. Fuel flex furnace : 

a. 800-900 C 870; 

b. Low nox generation; 

c. Low fouling risk. 

4. Experienced handling fuel : wood, coal, etc. 

5. Reference locations : Japan, tuas power 

Singapore (1 00 Mwe+steam) . 
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6. USC is not volume zone. Banyak power plant 

1 OOMW yang perlu dikembangkan. 

7.  CFB dengan biomassa C02 turun 20%. 

8. 50% moisture coal 2300 kcal/kg ready for CFB 

unit. 

9. Waste : tire, tdf, wood, cup, pet bottle, RPF, 

biomass -7 waste to energy by CFB. 

1 0. Mengapa cfb? 

a .  Biomass utilization to reduce C02 , 

b. Low rank coal utilization, 

c. Waste to energy. 

Pembicara keempat, Jean Patrice 

Rakotoniaina, PhD. ( INES France), memberikan 

presentasi tentang "Solar Energy Technology, 

Smart Research Strategies for New Industrial 

Opportunities": 

1 .  Teknologi solar sel yang dikembangkan oleh 

INES berbasis silicon wafers. 

2. Ground mounted PV (1 - 1 000 MW) -7 France 

300 MW 260 ha (0.87 ha/MW). 

3. Trend : 

a .  Aesthetics is more important that 

energy production; 

b. From feed in tarif to self consumption; 

c. Viable business models : PV + genset. 

4 .  Key success : PV system cost . 

5. Development platformn : PV silicon, increase 

efficiency, reduce cost of PV, and crystalization. 

6. Ke�asama dengan BPPT dalam bentuk 

training. 

DISKUSI: 

1 .  AP1 000 jika d i  bangun d i  indonesia apakah 

ada garansi fuel supply is secure -7 fuel 

supply ada 2 elemen: uranium dan enrichment 

of uranium. Hanya sedikit d i  dunia : USA, 

Mexico, Eropa, Jerman. Westinghouse punya 

pabrik di US, Japan ,  UK, dan Sweden. Bisa 

terganggu kalo ada konflik. Akan tetapi, untuk 

suplai bahan baku terjamin karena 

westinghouse termasuk dalam konsorsium 

bahan baku IAEA (fuel bank). Selain itu, 

umurnya cukup lama 4 ,5 - 5  tahun . 

2. Apakah perbandingan rosatom dan 

westinghouse? Apa beda yang di Viet jika 

dibangun  d i  indonesia? Kompetitor 

pendekatan berdeda. Keduanya menggunakan 

PWR tetapi berbeda dalam safety-nya. Pada 

AP1 000 jika active system failed, passive 

system will take over. Vietnam sama dengan 

Cina , USA, dan Indonesia karena standar, 

hanya sedikit penyesuaian tergantung lokasi. 

3. Alstom yang diproduksi untuk nuklir: steam 

turbin dan untuk Reactor Hitachi. 

4. Material untuk 270 bar alstom? Material impor, 

engineering center di Surabaya (soft drawing, 

hydrotesting) dan design USA, bahan baku d i  

Krakatau Steel dan impor dari Nippon Steel,  

Cina, pipa 1 00%. Total TKDN 20%. Akan 

tetapi, mengapa impor boiler dibebaskan bea 

masuk sedang Alstom kena bea impor part 

boiler? PLN sedang membuka kesempatan 

untuk retrofit dari PL TU Cina yang rusak, 

sedangkan incremental power-nya di-sharing? 



5. Roadmap technology termasuk super critical 

boiler. Bagaimana economic analysis-nya 

dengan harga listrik PLN? Bisa tidak IPP 

karena lebih efisien? INind turbine? dengan 

akuisisi bisa ada ge capital dan epc, 

sehingga dapat berinvestasi. Sudah 

identifikasi daerah-daerah dengan angin 

yang bagus, yaitu Sulawesi Selatan dan 

Nusa Tenggara Timur. 

6.  Kazakstan akan berinvestasi, economic scale 

of the manufacture of quartz module? 1 GW, 

minimal sebesar 80 MW. 

7. How to convince the society that nuclear is 

safe socially and politically? Well known 

envirommentalist that support nuclear for 

electricity solution without increasing GHG 

emmision. Tergantung tiap negara. 

8. Pendingin air laut atau molten salt? Working 

temperature? Thorium? -7 AP1 000 memakai 

PVIIR dan water. 
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Rumusan Hasil Diskusi : 

Pengembangan teknolog i PL TN mengarah kepada 

teknologi dengan tingkat keselamatan yang tinggi .  
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URAIAN SUMMARY : 

Pembicara pertama, Mathias Thomsen (PT. Fluidic 

Energy Indonesia) menyampaikan beberapa bahasan 

berikut ini : 

1 .  Teknologi Penyimpan (bateraQ baik untuk off grid 

maupun on grid, tidak memerlukan sistem pendingin, 

beroperasi dengan baik hingga temperature 50 °C , 

dan lifetime 1 0+ years. No Depth of Discharge 

limitations. 

2. The Fluidic Energy Zinc-Air system is that Marathon 

battery solution, that will keep powering the grid 

where other solutions fall short, delivering the best 

possible grid availability. 

3.  Zinc is secure, available and cheap. This places 

Fluidic in a strong competitive position going into the 

future. 

Pembicara kedua, Dr. CHEN Yenhaw, 

mempresentasikan tentang "Building Digital Utility: 

Emerging Smart Microgrid Systems" berikut ini : 

1 .  Energy Policy of Taiwan 

Reducing Nuclear Dependency and 

Renewable Energy Extensively. 

Steadily 

promoting 

2. The Application of Microgird in Taiwan : The 

Concept of Muffi-Micro Grid is that arbitrary Micro 

Grid could be integrated or separated and become a 

new grid. This concept could support the 

development of Cellular Smart Gird. 

PEMBICARA : 

1. Mathias Thomsen 

PT. Fluidic Energy I ndonesia 

2. Dr. Yenhaw Chen 

Taiwan Institute of Economy Research 

3. Rana Yusuf Nasir 

Deputi Kepala MASKEEI  

4.  Harri Kurniawan 
PT. Semen Padang 



3. Application of Microgird in Remote Islands: 

Dong-Ji Microgrid includes 200 kW diesel 

generator ,and Smart Energy Management 

System(SEMS), 90 kW inverter, 750 kWh lead

acid battery. During daytime, SEMS will adjust the 

inverter according to the PV generation and battery 

condition to meet the load. During the nighttime, 

SEMS will adjust the output of inverter and supply 

power to the grid. Dong-Ji Microgrid system could 

devise the energy source and reduce the usage 

& transports of fuel. 

Pembicara ketiga, lr. Rana Yusuf Nasir, 

memaparkan tentang Target Riken Melalui "Deep & 

Large Efficiency" sebagai berikut : 

1 .  Regulasi pemerintah menargetkan penghematan 

energi pada sektor bangunan komersial tahun 

2025 sebesar 1 5% .  

2.  Hasil kajian yang di lakukan oleh GBC 

menunjukkan bahwa penghematan energi u ntuk 

new building 35% dan existing building 1 1  ,2%. 

Saat ini bagunan baru yang mengikuti program 

green building sebanyak 1 dari 7 bangunan dan 

untuk exisiting building 1 dari 1 0  gedung 

sehingga kontribusi terhadap penghematan total 

baru 1 ,3%. 

3.  Oleh karena itu , untuk mencapai target 

penghematan yang sudah ditetapkan sebesar 

1 5% pada tah un 2 1 25,  maka d iperlukan 

pesyaratan 80%. New building harus mengikuti 

program pemghematan energi dengan rata-rata 

penghematan sebesar 50% dan untuk existing 

building 45% dengan penghematan 31 ,2%. 

Pembicara keempat, Harry Kurniawan, ST. ,  

mempresentasikan tentang "Waste Heat Recovery 

Power Generation" dengan papa ran berikut in i  : 

1 .  Penerapan kogenerasi menurunkan emisi C02 

sebesar 30.000-40.000 ton per tahun (2,28% dari 

total emisi spesifik) dan efek gas rumah kaca. 

2. Menurunkan 30.000 - 40.000 ton C02/tahun.  

3. Kogenerasi dengan pemanfaatan panas buang 

dengan kapasitas 8,5 MW. 

4. Total benefit menurunkan l istrik yang digunakan 

dan temperature cooler sehingga lebih hand a I dan 

kebutuhan air menu run .  
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PEMBICARA : 

Prof. Dr. Yazid Bindar 
lnstitut Teknologi Bandung (ITB) 

URAIAN SUMMARY : 

Pembicara pertama, Prof. Dr. Yazid Bindar 

(ITB), memberikan presentasi tentang "Teknologi 

Konversi Biomassa ke Bio-crude Oil Bahan Baku 

Biorefinary'' dengan paparan sebagai berikut : 

1 .  Merubah kondisi yang sudah nyaman ,  stabi l ,  

dan sudah ada untuk bekal anak cucu 

membutuhkan pengorbanan. 

2 .  Walaupun minyak potensinya berkurang, tetapi 

tetap dibutuhkan. 

3 .  Perubahan yang akan te�adi : Fuel deliver 

Economy to Renewable delivered Economy 

4.  Global Warming membatasi Fuel Oil. 

5. Kebutuhan minyak tetap ada, tetapi bagaimana 

Dr. Muhammad Aziz, M.Eng. 
Tokyo Institute of Technology 

caranya perlu d ipikirka n ,  contohnya : Pirolisa 

dengan hasil Bio-Crude Oil (C, H, 0) . 

6. Pirolisa masih lambat dikembangkan oleh ITB. 

Akan tetapi ,  dunia banyak mengembangkan 

Fast Pirolisa, meskipun implementasinya su lit. 

7 .  Pirolisa lambat, konsepmya teknologi yang 

mengejar ke sumber biomassa. 

8. Potensi bio-crude oil sang at besar di lndonesa. 

9.  Teknologi Bio-crude oil sudah berkembang di 

tahun  1 920-an, tetapi d itinggalkan karena 

perkembangan fosil fuel yang mulai 

berkembang di tahun 1 970. 



Pembicara kedua,  Dr. Muhammad Aziz, 

M.Eng. (Tokyo Institute of Technology) , berbagi 

hasil penelitiannya di bidang "Konversi Batubara ke 

Hidrogen" dan telah dirangkum berikut ini : 

1 .  Jepang belum dapat memprediksi pada 20-40 

tahun ke depan, apakah energi h idrogen 

(Toyota, Honda) yang mendominasi ataukah 

masih menggunakan energ i  listrik (Nissan, 

Mitsubishi) . Sedangkan Amsterdam dan 

Copenhagen telah menentukan kebijakan 

bahwa pada 2020 sudah tidak menjual mobil 

berbahan bakar minyak. 

2. Produksi H2 dari LNG, coal dan renewable 

energy (photovoltaic, wind energy, etc) . 

3. Di Eropa ada konsep power to gas, yaitu 

pencampuran gas kota dengan H2. Hal ini  

berbeda dengan kondisi di  Jepang yang mana 

mendistribusikan gas dalam kondisi cair. 
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4. Biaya produksi hidrogen masih mahal ,  biaya di  

Jepang mencapai 40 yen/l iter, dan pada tahun 

2030 diprediksi menjadi 18 yen/liter seh ingga 

d iharapkan dapat ditu runkan. 

5 .  Fase perkembangan pasar dan penggunaan 
h idrogen dapat dibag i dalam tiga stage, yaitu 
Building market, Building infrastructure, and 
Hydrogen economy 

6. Mengubah coal to hydrogen akan 
meningkatkan n ilai jual batubara terutama 
batubara muda .  

7 .  Konversi batubara ke hydrogen bisa dilakukan 

dengan berbagai cara termasuk kombinasi 

gasifikasi dan reaksi perubahan (shift reaction) 

seperti yang d ilakukan saat ini .  

8. Cadangan coal d i  Indonesia dapat diprediksi 

bahwa 50 tahun ke depan berpotensi untuk 

diubah menjadi h idrogen untuk meningakatkan 

nilai jual .  
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PEMBICARA: 

1 .  Prof. Dr. Eng. Eniya Listiani Dewi, 

B.Eng., M.Eng. 

Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi 

Agroindustli dan Bioteknologi (TAB) 

2. Dr. Suryamin, M .Sc. 

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) 

3. Direktur Utama BULOG, 

diwakili oleh Imam Subowo 

Direktur Pengembangan Bisn is, 

Badan Urusan Logistik (BULOG) 

4. Dr. lr. Mat Syukur, M.S. 

Stat Ahl i  Menteri Pertanian Republik 

Indonesia Bidang lnovasi dan Teknologi 

PENANGGAP: 

Dr. lr. H.E. Herman Khaeron, M.Si. 

Pimpinan Komisi IV DPR Rl 
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URAIAN SUMMARY: 

-

Outlook Teknologi Pangan berisikan gambaran 

proyeksi kebutuhan pangan pokok beras vs pertumbuhan 

penduduk, proyeksi impor terigu ,  pennasa lahan 

pemenuhan kebutuhan pangan pokok, potensi 

sumberdaya pangan lokal nonberas dan nonterigu ,  

teknologi untu k diversifikasi pangan, target dan  strategi 

penurunan konsumsi beras, dan rekomendasi diversifikasi 

pangan karboh idrat. Dalam Sesi Outlook Teknologi 

Pangan,  dibahas topik : ( 1 )  Outlook Teknologi Pangan -

Diversifikasi Pangan Karbohidrat ; (2) Peran BPS dalam 

mendukung Kedaulatan Pangan ; (3) Perum BULOG 

sebagai Lembaga Pangan Pemerintah untuk Stabilisasi 

Harga dan Pasokan Pangan ; dan (4) Pengantar dari 

Menteri Pertanian. 

Pembicara pertama, Prof. Dr.-Eng. Eniya Listiani 

Dewi, B.Eng., M.Eng. (Badan Pengkaj ian dan Penerapan 

Teknologi) , memaparkan isi Buku Outlook Teknologi 

Pangan yang disusun oleh Tim Teknologi Pangan BPPT 

dan telah d i-launching pada acara KTN . Peningkatan 

jumlah penduduk menyebabkan pen ingkatan kebutuhan 

konsumsi pangan pokok beras. Walaupun telah ada 

kebijakan pemerintah tentang penurunan konsumsi beras 

1 ,5 %/tahun ,  pada kenyataannya tidak berdampak 

signifikan ,  karena impor dan harga beras terus meningkat. 

Demikian pula dengan terigu, l ndonessia menjadi 

pengimpor teligu terbesar kedua di  dunia.  Beberapa 

sumber pangan lokal yang dapat dikembangkan sebagai 

pangan pokok untuk mendukung diversifikasi pangan 

antara lain: ubi kayu, ubi jalar, pisang, jagung , suweg atau 

porang , sukun, ganyong, sagu ,  labu kuning, umbi garut, 

talas, gadung, dan gembili . 

Program diversifikasi pangan lokal perlu disesuaikan 

dengan potensi daerah berdasarkan eko regional .  

Keunggulan dari pangan lokal seperti jagung, ubi kayu , 
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dan sagu adalah mempunyai indeks g likemik rendah 

dibandingkan dengan beras dan gandum. Tingginya 

kandungan g likemik dapat meningkatkan resiko 

penyakit diabetes. Disamping itu, gandum memiliki 

kandungan glutein yang berpengaruh terhadap 

kesehatan ,  seperti alergi. Ditinjau dari sisi kesehatan 

konsumsi pangan harus memenuhi kriteria aman, 

bermutu, beragam, dan bergizi. lnovasi teknologi 

diversifikasi pangan lokal salah satunya ditujukan 

juga untuk Indonesia sehat. Strategi yang diambil 

untuk mendukung program perubahan pola 

konsumsi beras ke pangan lokal adalah dengan 

segmentasi pasar. Pangsa pasar menengah ke atas 

didorong untuk berorientasi kesehatan melalui 

program produksi beras ana log dan mie, beras 

analog dengan fortifikasi berbahan bakulokal. 

Sedangkan pasar menengah ke bawah pada lingkup 

lokal (kabupaten atau provinsi) melalui 

pengembangan pangan lokal dan konversi raskin ke 

pangan lokal .  Program tersebut harus didukung 

dengan kualifikasi pangan yang enak, sehat, bergizi, 

murah,  mudah di dapat dan praktis , serta mengikuti 

gaya hidup. 

Pembicara kedua, Dr. Suryamin, M.Sc. 

(Badan Pusat Statistik) memaparkan tentang 

peran BPS dalam mendukung kedaulatan dan 

ketahanan pangan, yaitu dengan mengumpulkan 

data yang valid dan akuntabel, terkait data : (a) 

Ketersed ian pangan : data produksi, data ekspor 

impor pangan, cadangan beras dan pangan 

lainnya, (b) Aksesibil itas dan stabilitas pangan: 

data harga pangan di  tingkat produsen dan 

konsumen,  (c) Konsumsi pangan: survei statistik 

nasional, indikator kemiskinan, tingkat 

pengangguran, dan n ilai tukar petani. Untuk 

peningkatan kualitas data statistik diperlukan 

kerjasama antar berbagai institusi. Dalam data 1 0 

tahun terakhir, menunjukkan bahwa pertanian 

merupakan pusat kemiskinan karena sebagian 

besar petan i  adalah buruh ,  dan telah terjadi 

deregenerasi petani ,  serta pendidikan petani  

sangat rendah sehingga berdampak kepada 

terhambatnya akses teknologi. Untuk itu 

d iperlukan peningkatan kualitas SDM petani ,  dan 

penerapan teknologi tepat guna, perbaikan 

infrastruktrur, serta mengubah budaya masyarakat 

untuk kembali mengkonsumsi pangan lokal. 

Pembica ra ketiga ,  Imam Subowo (Direktur 

Pengembangan Bisnis, Perum BULOG) 

menjelaskan bahwa Perum BULOG sebagai 

lembaga pangan pemerintah untuk stabilisasi 

harga dan pasokan pangan,  bertugas: (a) 

menjamin ketersediaan pangan melalui kebijakan 

pembelian dan pengelolaan cadangan pangan, (b) 

menjamin kete�angkauan dan stabil itas pangan 

melalui  raskin, (c) melakukan pengembangan 

h ilirisasi. BULOG memberikan dukungan teknologi 

yang diperlukan untuk mendukung kedaulatan 

pangan, yaitu teknologi infrastruktur pengolahan 

pangan (Pajale) yang efisien ,  teknologi 

penyimpanan sesuai dengan karakter komod itas, 

dan teknologi informasi yang terintegrasi, seperti 

harga bahan pangan di berbagai lokasi. 

Pembicara keempat, Dr. Mat Syukur (Staf 

Ahli Menteri Pertanian bidang lnovasi dan 

Teknologi) menyoroti terkait permasalahan yang 

dihadapi petan i  padi dalam 1 0  tahun teraakhir, 

yaitu kurang berfungsinya sarana irigasi, d istribusi 

pupuk dan bibit, serta kurangnya penyuluhan. 

Dukungan pemerintah terhadap kemandirian 

pangan ditunjukkan dengan adanya alokasi dana 

yang melimpah untuk meningkatkan kualitas 

petani .  Kedaulatan pangan dimulai dari 

swasembada pangan, dimana telah terjadi 

peningkatan produksi beras sejak tahun 201 4  



mela lui perbaikan irigasi dan pemberian mesin 

pertanian serta perbaikan distribusi pupuk dan bibit. 

Untuk ketersediaan lahan bisa didapat dengan 

menekan konversi lahan pertanian, pemanfaatan 

lahan suboptimal dan pemanfaatan teknologi tepat 

guna. Sumberdaya pangan lokal merupakan modal 

utama diversifikasi pangan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan gizi yang tidak dapat 

dipenuhi oleh satu jenis makanan. 

Penanggap, Dr. Herman Khaeron (Pimpinan 

Komisi IV DPR Rl), menegaskan bahwa program 

intensifikasi sudah mencapai produktivitas beras 

tertinggi di Asia , namun konsumsi beras Indonesia 

masih tinggi .  Sementara itu ,  sumber pangan lokal di  

Indonesia sangat melimpah dan dapat d imanfaatkan 

sebagai sumber pangan dalam program d iversifikasi. 

Diversifikasi pangan tidak hanya terkait dengan 

sektor produksi dan konsumsi,  tetapi juga dari sektor 

distribusi. Sektor-sektor in i  sangat terkait erat satu 

sama lain dan tidak dapat di lakukan secara parsial 

tetapi harus terintegrasi . Misalnya, ranah produksi 

merupakan kewenangan Kementerian Pertanian, 

distribusi merupakan kewenangan BULOG, suplai 

data statistik merupakan kewenangan BPS, dan 

penyedian teknologi merupakan kewenangan BPPT. 

Di masa datang BULOG harus menyiapkan gudang 

bukan hanya untuk beras, tetapi juga gudang untuk 

pangan lokal seperti sagu ,  jag ung, dan ubi kayu . 

Diversifikasi pangan harus menjadi rencana 

strategis dalam program ketahanan , kemandirian ,  

dan kedaulatan pangan di  masa depan. Dua aspek 

Kongres Teknologi Nasiona/ 201 6 
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi -

penting yang harus d iperhatikan dalam program 

d iversifikasi pangan adalah keterjangkauan dan 

harga. Program diversifikasi pangan tidak 

terbataspada pangan sumber karbohidrat, tetapi 

juga pada d iversifikasi protein, mengingat 

Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang 

melimpah.  Produksi pangan lokal harus 

ditingkatkan u ntuk mendukung program 

diversifikasi pangan sementara konsumsi beras 

harus d itekan .  Dua aspek penting yang 

mempengaruhi keberhasilan diversifikasi pangan: 

(1 ) aspek internal, yaitu aspek sumber daya dan 

akses teknologi ,  (2) aspek eksternal yaitu, adanya 

komun itas dan penyuluhan. 
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"Dukungan Kebijakan dan Teknologi Untuk Kemandirian Pangan" 



URAIAN SUMMARY : 

Dukungan Kebijakan Teknolog i  untuk 

Kemandirian Pangan mutlak diperlukan dalam 

rangka mencukupi kebutuhan pangan dari produksi 

dalam negeri serta meningkatkan daya saing 

pertanian . Dalam Sesi "Dukungan Kebijakan 

Teknologi Untuk Kemandirian Pangan" dibahas 

topik : (1 ) lnovasi dan Teknologi Untuk Kedaulatan 

Pangan;  (2) Arah Kebijakan Penelitian dan 

Pengembangan Pertanian Untuk Mewujudkan 

Kemandirian Pangan; (3) Strategi Pengelolaan 

Perikanan Budidaya Untuk Ketersediaan Pangan;  

(4) U paya Pencapaian Ketahanan dan 

Kemandirian Menuju Kedaulatan Pangan;  (5) 

Kesiapan Daerah Dalam Mendukung Kemandirian 

Pangan Berbasis Potensi Lokal; dan (6) Gene 

Technology for Improvement of Crop Productivity. 

Pembicara pertama, Prof. Dr.-Eng. Eniya 

Listiani Dewi, B.Eng., M.Eng. (Badan Pengkajian 

dan Penerapan Teknologi), menekankan bahwa 

dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, 

diversifikasi pangan penting dilakukan selain 

intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian yang saat 

1m menjadi fokus Kementerian Pertanian. 

Konsumsi pangan karbohidrat (beras dan terigu), 

pangan protein (daging sapi) meningkat seiring 

dengan pertambahan penduduk dan meningkatnya 

daya beli masyarakat. Pemenuhan kebutuhan 

pangan yang bergizi, aman, bermutu, dan 

te�angkau semakin sulit d ikarenakan alih fungsi 

lahan, perubahan iklim, peningkatan produksi 

beberapa pangan pokok yang mulai jenuh, SDM 

pertanian yang semakin berkurang. Selain itu , pola 

konsumsi pang an masyarakat yang tidak sehat dan 

tergantung pada satu komoditas pangan tertentu 

memicu beberapa penyakit degeneratif, seperti 

obesitas, hipertensi, d iabetes mellitus, dan lain

lain. Di sisi lain, Indonesia kaya akan sumberdaya 

pangan lokal tersebar di  seluruh nusantara dan 

dapat dimanfaatkan untuk mendukung d iversifikasi 

pangan. lmplementasi d iversifikasi pangan belum 

maksimal tapi sudah ada titik yang bisa 

dikembangkan dan perlu sinergi dari beberapa 

kementerian dan lembaga, oleh karena itu perlu 

dirumuskan rekomendasi tentang bentuk 

kebijakan, kelembagaan, sosialisasi dan rencana 

aksi untuk mensukseskan diversifikasi pangan.  
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Pembicara kedua,  Dr. Bess Tiesnamurti 

(Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Ternak, Badan Penelitian dan Pengembangan 

Pertanian, Kementerian Pertan ian Republik 

I ndonesia), menegaskan bahwa untuk mencapai 

keberhasilan kemandirian pangan,  titik tumpu 

kedepan adalah optimalisasi tiga sumber daya 

utama, yaitu sumber daya lahan-air, sumber daya 

genetik dan sumber daya biomassa organik melalui 

inovasi unggul dan advance. Sesuai dengan 

kompleksitas tantangan dan permasalahan , 

pengembangan inovasi teknologi mendukung 

terwujudnya kemandirian pangan harus berbasis 

bioscience dan bioengineering. Efektivitas 

koord inasi, alur dan jaringan a ntar hierarkhi 

penelitian dan pengembangan mulai dari hulu 

hingga h il ir menjadi kunci keberhasilan 

pengembangan inovasi teknologi oleh Badan 

Litbang Pertanian .  

Pembicara ketiga, Dr. lr. Slamet Soebjakto, 

M.Si. (Di�en Perikanan Budidaya , Kementerian 

Kelautan dan Perikanan), membahas tentang 

pos1s1 strategis perikanan budidaya dalam 

pemenuhan kebutuhan pangan protein masyarakat 

Indonesia. Ledakan populasi dunia memicu 

peningkatan konsumsi ikan .  Pertumbuhan produksi 

perikanan budidaya melebihi produksi perikanan 

tangkap. Konsumsi ikan nasional mencapai 41 

kg/kapitalth (201 5) dan d itargetkan menjadi 50 

kg/kapita/th melalui program Gemarikan,  

pembangunan sentra kuliner, bazar produk 

perikanan, promosi edukasi masyarakat 

mengkonsumsi ikan .  Dalam rangka mewujudkan 

ketahanan pangan protein, usaha yang dilakukan 

untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya 

adalah: Penerapan IMTA (Integrated Multi Trophic 

Aquaculture); Backyard Aquaculture (budidaya di  

pekarangan) dan pemanfaatan lahan marginal ;  

Pengembangan komoditas ikan spesifik lokal 

unggulan dan species ikan tahan perubahan 

lingkungan; Pengembangan minapadi komoditas 

ekonomis (ugadi ,  ugamedi ,  ugaladi). Untuk itu perlu 

dukungan inovasi dan teknologi; teknologi 

budidaya minapad i ,  teknologi probiotik, teknologi 

enzim pakan,  dan teknologi produksi induk unggul 

dan h ibridisasi. 
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Pembicara keempat, lr. Kaswanda Satlak, 

SPI (Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan ,  

Direktorat Jendral Tanaman Pangan ,  Kementerian 

Pertanian Republik I ndonesia) memaparkan 

tentang kondisi pangan saat ini dan ke depan ,  dan 

strategi dan langkah operasional pembangunan 

tanaman pangan (201 5-20 1 9) .  Fokus pen ingkatan 

produksi pangan pemerintah saat ini adalah padi ,  

jagung dan kedelai, dimana usaha-usaha 

intensifikasi ,  ekstensifikasi, perlindungan tanaman 

serta pen ingkatan kualitas dan daya saing gencar 

dilakukan .  Dukungan pengembangan teknologi 

juga diberikan untuk pencapaian target (a) 

swasembada dan surplus beras berkelanjutan ,  (b) 

swasembada jagung berkelanjutan ,  (c) 

meningkatnya pemenuhan kebutuhan kedelai dari 

produksi dalam negeri/mengurangi impor, (d) 

meningkatnya produksi dalam mendukung 

diversifikasi pangan,  bahan baku industri dan 

energi, serta (e) meningkatnya pendapatan dan 

kesejahteraan petani .  

Pembicara kelima, Prof. Dr.  Syamsu Alam, 

M .S i . (Kepala Bappeda Kabupaten Bantaeng), 

berbicara tentang keberhasilan pemerintah daerah 

Kabupaten Bantaeng dalam mewujudkan 

kemandirian pangan berbasis potensi lokal .  Di 

tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Bantaeng 

masih menghadapi masalah-masalah seperti gagal 

panen karena poso, banjir, kekeringan ,  

produktivitas pertanian masih rendah akibat 

penananaman tidak tepat waktu, benih tidak 

bagus, serangan hama penyakit, penerapan 

teknologi budidaya belum optimal, harga produksi 

pertanian tidak stabil, serta diversifikasi hasil 

pertan ian belum berkembang.  Melalui strategi 

pengem-bangan kerjasama , sinerg i  berbagai 
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program (lembaga litbang , swasta, d ll) dalam suatu 

kawasan ,  pen ingkatan kualitas SDM, serta 

penguatan pelayanan masyarakat, Kabupaten 

Bantaeng berhasil membangun wilayahnya 

menjadi wilayah mandiri pangan .  

Pembicara keenam, Dr .  Kaoru Suzuki 

(Advanced Industrial Science and Technology, 

AIST, Jepang) menjelaskan bahwa peran AIST di 

Jepang adalah menjembatani riset antara ilmu 

dasar dan terapannya di l ndustri. Dr. Suzuki 

memperkenalkan teknologi molecular breeding 

(CRES-T) yang dapat men ingkatkan produ ktivitas 

serta memperbaiki mutu tanaman .  Seperti misalnya 

meningkatkan tingkat toleransi tanaman terhadap 

l ingkungan ekstrim (salinitas tingg i ,  perubahan 

suhu l ingkungan dan sebagainya). 

Penanggap, Adhi S. Lukman (Gabungan 

Pengusaha Makanan & Minuman Seluruh 

I ndonesia) menegaskan perlunya pihak yang 

menggabungkan dan mengkoordinir 

kementerian/lembaga yang terkait dengan 

permasalahan pangan sehingga menghasilkan 

suatu kebijakan untuk kedaulatan pangan .  Dalam 

kaitannya dengan diversifikasi pangan untuk 

ketahanan pangan,  Adh i  S. Lukman 

memperingatkan agar jangan terjebak kepada 

komoditas pangan ,  dan sebaiknya dil ihat secara 

holistik tentang keterpenuhan gizinya. Ketahanan 

pangan harus dirumuskan ,  dan jangan bermimpi 

untuk bisa menggantikan terigu dari sagu.  

Kaitannya dengan industri pertanian ,  yang 

terpenting adalah bagaimana membuat industri 

dalam suatu klaster yang dapat mensuplai bahan 

baku secara berkelanjutan .  Contoh keberhasilan 

Kabupaten dapat disebarluaskan ke daerah-daerah 

lain di nusantara. 



URAIAN SUMMARY: 

Ketersediaan Pangan  u ntuk Ketahanan  

Pan ga n  merupakan potret kondisi pangan saat in i  

dan menjadi acuan untuk merumuskan strategi 

mewujudkan kedaulatan pangan . Dalam Sesi ke-3 

di hari Kedua, tanggal 26 Jul i  201 6 ,  dibahas topik: 

( 1 )  Strateg i dan Upaya Ketahanan Pangan 

menghadapi Pasar Bebas MEA ; (2) lnovasi 

Perguruan Tinggi dalam mendukung Ketersed iaan 

Pangan ; (3) Prediksi Produ ksi dan Kebutuhan 

Beras Nasional  ; dan (4) Pendekatan Kerangka 

Sampel Area untuk Estimasi dan Peramalan 

Produksi Padi. 

Pembicara Pertama, Dr. Gardjita Budi, 

M.Agr., ST. (Kepala Badan Ketahanan Pangan, 
BKP) memaparkan peluang dan tantangan 

pertan ian I ndonesia dalam menghadapi pasar 
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PEMBICARA : 

1. Dr. lr. Gardjita Budi,  M .Agr. 
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2.  Rektor lnstitut Pertania n Bogar 
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3. Prof. Dr. Bustanul Arifin 

Universitas Lampung 

4. Mubekti, M.Sc., APU. 

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

(BPPT) 

-

bebas ASEAN (MEA). Strategi yang harus diambil 

adalah pen ingkatan kedaulatan pangan ,  yang 

dicerminkan pada kekuatan u ntuk mengatur 

masalah pangan secara mand iri, yaitu pening katan 

ketersediaan pangan melalui penguatan kapasitas 

produksi dalam negeri (padi ,  jagung,  kedelai ,  

daging, gula,  cabai dan bawang merah), 

peningkatan kualitas d istribusi pangan dan 

aksesibilitas masyarakat terhadap pangan,  

perbaikan kua litas konsumsi pangan dan g izi 

masyarakat, mitigasi gangguan terhadap 

ketahanan pangan untuk mengantisipasi bencana 

alam dan dampak perubahan iklim dan serangan 

organisme tanaman dan penyakit hewan,  

peningkatan kesejahteraan pelaku utama penghasil 

bahan pangan. Tantangan untuk 
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meningkatkan daya saing produk pert<::~nian, yang 
meliputi (a) Tuntutan standarisasi produk & proses, 
(b) Tuntutan kandungan pangan yang tidak 
berbahaya, rendah residu bahan kimia, (c) 
Tuntutan integrasi pengelolaan Rantai Pasok 
(supply chain management), dan (d) Tuntutan 
peningkatan kualitas/mutu & keamanan pangan . 
Untuk dapat bersaing dalam pasar bebas ASEAN, 
maka diperlukan upaya meningkatkan sumber 
daya manusia Indonesia, baik kalangan birokrat 
maupun swasta , meningkatkan peran dan daya 
saing UMKM dalam proses integrasi kawasan 
termasuk menjadikannya sebagai bagian dari 
Regional Supply Chain, meningkatkan 
pembangunan infrastruktur & sistem logistik guna 
mendongkrak daya saing produk pertanian, 
penguatan Standar Nasional Indonesia sebagai 
safeguard terhadap derasnya arus impor, 
meningkatkan kepastian hukum dan iklim investasi, 
meningkatkan efisiensi di segala bidang. 

Pembicara kedua , Dr. lr. lbnul Qoyim 
(lnstitut Pertanian Bogor) memaparkan tentang 
inovasi IPB dalam mendukung ketersediaan 
pangan , yaitu inovasi bidang peternakan, 
kehutanan , kesehatan, dan energi. lnovasi pangan 
IPB dilakukan dengan tujuan (a) Memperkuat 
kapasitas daerah dan kelembagaan lokal untuk 
menjamin kedaulatan pangan (kedaulatan atas 
benih, teknologi & akses atas sumber daya), (b) 
Memperbaiki dan memperkuat penguasaan 
sumber-sumber agraria untuk menjamin produksi 
pangan dan diversifikasi pangan , (c) 
Mengintegrasikan upaya peningkatan pendapatan 
dan pengentasan kemiskinan dengan perbaikan 
gizi , kesehatan dan pendidikan , (d) Peningkatan 
produksi bahan pangan dengan mengembangkan 
komoditas pangan lokal, (e) Membangun jejaring 
dan pengelolaan pengetahuan untuk ketahanan 
dan kedaulatan pangan, (f) Diversifikasi pangan 
dengan pengembangan teknologi yang dapat 
dijangkau masyarakat luas, (g) Membangun 
potensi dan keunggulan lokal serta teknologi 
dengan pendekatan klaster, (h) Mengembangkan 
teknologi pertanian yang berkarakter tepat guna 
dan tepat sasaran , berbasis pengetahuan lokal, 
meningkatkan nilai tambah, keterkaitan hulu hilir, 
(i) Pembukaan lahan baru untuk mencukupi 
kebutuhan pangan di luar Jawa, seraya mencegah 
konversi lahan pertanian, dan perlindungan lahan 
abadi. 

Pembicara ketiga, Prof. Dr. Bustanul Arifin 
(Universitas Lampung), memaparkan tentang 
prediksi produksi dan kebutuhan beras nasional, 
dimana sumber distorsi estimasi produksi beras 
adalah saat memasukkan data luas panen yang 
bukan dari pengukuran (objective measurement) 
tetapi menggunakan eye estimate dengan sistem 
blok pengairan, pupuk, benih dll. Peluang 
terjadinya sampling error juga te~adi saat 
pengambilan sampel ubinan. Dalam estimasi 
konsumsi beras, sejak 2006, Indonesia 
menggunakan konsumsi beras 139,15 kg/kapita, 
walau itu berupa "angka kesepakatan". Estimasi 
baru konsumsi beras 114,13 kg/kapita belum 
secara tegas digunakan di dalam dokumen 
kebijakan. Penggunaan data konsumsi beras yang 
telah melalui uji empiris akademik dengan 
metodologi yang tepat sangatlah penting untuk 
mengestimasi kebutuhan beras nasional. 

• IN TI 



Pembicara keempat, Mubekti, M.Sc., APU 

(Badan Pengkajian dn Penerapan Teknologi, 

BPPT), memaparkan tentang pendekatan Kerangka 

Sampel Area (KSA) untuk peramalan produksi padi .  

Pendekatan KSA memiliki keunggulan,  antara lain : 

(a) Didasarkan pada pendekatan i lmiah dengan 

kaidah-kaidah statistika dan hasilnya tidak bias, (b) 

Didasarkan pada teknologi sederhana yang dapat 

di implementasikan dengan mudah dan biaya 

investasi mura h ,  (c) Kerangka sampel bersifat 

permanen uangka panjang) sepanjang tidak ada 

perubahan penggunaan lahan yang sign ifikan,  (d) 

Biaya operasionalnya sangat rendah apabila sudah 

menjadi kegiatan rutin, (e) Pengiriman data lewat 

SMS dan ana lisis secara otomatis oleh mesin yang 

dibangun dalam SMS server ---. QUICK COUNT, (f) 

Analisis menghasilkan data dan informasi yang real

time, (g) Dengan sedikit modifikasi .  pendekatan in i  

dapat digunakan untuk tanaman pertanian yang 

lain, (h) Dapat menjadi 'Master Frame' untuk 

kegiatan survai pertanian yang la in .  
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PEMBICARA : 

1 .  Prof. Dr. Soeranto Human 
Badan Teknologi N ukl ir Nasional (BAT AN) 

2.  Dr. Syahrudin Said, M.AgrSc. 
Lembaga llmu Pengetahuan Indonesia (LIP I) 

3. Dr. lr. Ratu Siti Aliah 
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 
(BPPT) 

URAIAN SUMMARY: 

Teknologi Pemuliaan untuk Peningkatan 

Produktivitas Pertanian merupakan kunci untuk 

mendapatkan benih u nggul dan pengungkit 

penyediaan bahan baku pangan serta untuk 

meningkatkan daya saing produk pertanian. Dalam 

Sesi ke 4 di  hari Kedua, tanggal 26 Jul i  201 6, 

dibahas topik: ( 1 )  Teknologi iradiasi u ntuk 

pemuliaan tanaman pad i  dan sorgum ; (2) lndustri 

perbibitan sapi lokal Indonesia berbasis l ptek ; (3) 

Teknologi produksi benih ikan unggul ; (4) 

Teknologi pemuliaan dalam meningkatkan 

produktivitas tanaman serealia ; (5) Pemuliaan 

kedelai hitam MALLIKA untuk aplikasi industri dan 

mendukung kedaulatan pangan. 

4. Dr. Amin Nur, SP. ,  M.Si .  
Balai  Penelitian Tanaman Serealia , 
Kementerian Pertanian Republik Indonesia 

5. Dr. l r. Setyastuti Purwanti, MS. 
Universitas Gadjah Mada 

Pembicara Perta ma ,  Dr. Suratno Human 

(Badan Tenaga Nukl ir Nasional) memaparkan 

aplikasi iptek nuklir untuk pemuliaan tanaman. 

Penggunaan radiasi tergantung tanaman, setiap 

tanaman memiliki sensitivitas sendiri yang disebut 

dosis optimal. Mutasi oleh sinar gamma hanya 

mengotak-atik gen target, tidak mengotak-atik 

seperti GMO dan tidak ada unsur transgenik, serta 

tidak akan meninggalkan residu. BAT AN selama ini 

menghasilkan 21 varietas unggul padi (antara lain 

Pandan Putri, Bestari , l npari Sidenuk, Tropiko) , 1 0  

varietas unggul kedelai, 3 varietas unggul sorgum, 

2 varietas unggul kacang hijau, 1 varietas unggul 

kapas, 1 varietas unggul gandum tropis. 



Pembicara kedua, Dr. Syahrudin Said, 
M.Agr.Sc. (Lembaga llmu Pengetahuan 
Indonesia , LIPI) memaparkan tentang industri 
perbibitan sapi lokal untuk mendukung ketahanan 
pangan . Swasembada daging nasional 
direncanakan tahun 2004, dan kemudian diundur 
menjadi tahun 2009 , 20i14, dan 2019. Diprediksi 
pada tahun 2030, dunia akan mengonsumsi 45 kg 
daging per kapita per tahun. Perhitungan 
kebutuhan daging sapi lokal: 2,61 kg/kapita/th 
(penduduk 258 juta) ; 2. 67 4.000 ton/th (150 kg 
daging/ekor) ; 4,5 juta ekor/th (syarat swasembada 
max 10% impor) ; membutuhkan 4 juta ekor sa pi 
-7 masih kurang 2,8 jt ekor. Solusi penyediaan 
bibit sapi lokal: (1) Kuasai lptek perternakan dan 
perbibitan Nasional, (2) Penuhi Kebutuhan 
lnfrastruktur, (3) Suat regulasi yang kondusif, dan 
(4) Kolaborasi yang baik antara Akademisi , 
Sussinesman, Community, dan Government. 
Pembibitan menjadi tugas Pemerintah karena tidak 
ada pelaku dikarnakan tidak menguntungkan. 
Pemberian insentif breeding harus pada produk 
dan bukan pada kegiatan hulu . 

Pembicara ketiga , Dr. lr. Ratu Siti Aliah 
(Sadan Pengkajian dan Penerapan Teknologi , 
SPPT) memaparkan tentang teknologi produksi 
benih ikan unggul. Senih yang baik yang memiliki 
sifat unggul yang menguntungkan dan akan 
meningkatkan produktivitas. Program pembibitan 
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atau pemuliaan dimaksudkan untuk 
mengembangbiakan ikan terprogram untuk 
meningkatkan produksi ikan yang berkualitas. 
SPPT berhasil megembangkan teknologi produksi 
ikan nila GESIT produksi nila 6 bulan , 3 generasi 
GESIT, NILA SALIN (yang tahan di air payau). 

Pembicara keempat, Dr. Amin Nur, SP., M.Si. 
(Salai Penelitian Tanaman Serealia) , memaparkan 
tentang teknologi pemuliaan tanaman serealia 
Oagung dan sorgum) dalam rangka meningkatkan 
produktivitas, menggunakan metode bioteknologi 
(molecular breeding) . Program pembenihan jagung 
3,4 ton/thn yang menggunakan varietas yang telah 
digunakan oleh petani. Pada tahun 2012 
menghasilkan 2 varietas jagung hibrida SIMA-URI 
19 dan SIMA-URI 20. 

Pembicara kelima , Dr. Setyastuti Purwanti, 
MS. (Universitas Gajah Mada) , memaparkan 
tentang pemuliaan kedelai hitam MALLIKA untuk 
aplikasi industri. Kedelai Hitam MALLIKA 
mempunyai potensi produksi , protein dan 
antioksidan tinggi sebagai bahan baku industri 
kecap, semakin tahun meningkat kebutuhannya . 
Kemitraan segitiga , antara Perguruan Tinggi , 
lndustri , dan Petani sangat menguntungkan semua 
pihak, meningkatkan pendapatan dan 
mensejahterakan petani , Pemuliaan kedelai hitam 
MALLIKA untuk industri mendukung Ketaharian 
Pangan. 
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PEMBICARA: 

1. Sayan Tanpanich 
Director of Agricultural Technology, 
Thailand Institute of Scientific and 
Technological Research (TISTR) 

2. Prof. Dr. Purwiyatno Hariyadi, M.Sc. 
lnstitut Pertanian Bogor (IPB) 

3. Dr. Ahmad Subagyo 
Universitas Negeri Jember 

4. Prof. Dr. Bambang Hariyanto, MS. 
Badan Pengkajian dan Penerapan 
Teknologi (BPPT) 

URAIAN SUMMARY: 

Teknologi Pasca Panen diterapkan secara intensif untuk 
pengembangan produk pangan dan peningkatan daya saing 
produk pertanian . Dalam Sesi ke 5 di hari Kedua , tanggal 26 
Juli 2016, dibahas topik: (1) Post Harvest Technology to 
Improve Competitiveness of Tropical Fruits ; (2) Skenario 
Pengembangan Agroindustri untuk Peningkatan Daya Saing 
Produk Pangan ; (3) Agroindustri MOCAF: Integrated Farming 
berbasis singkong di lahan sub-optimal untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan kedaulatan pangan nasional ; (4) Teknologi 
pemanfaatan sagu sebagai pangan global. 

Pembicara Pertama, Sayan Tanpanich (Thailand Institute 
of Scientific and Technological Research) memaparkan 
tentang status teknologi pasca panen buah untuk 
memperpanjang daya simpan buah dan meningkatkan daya 
saing produk buah tropis Thailand (durian , leci, mangga, 

(] 
kelengkeng , tamarin). Salah satunya adalah teknologi fumigasi 
dengan S02 pada buah kelengkeng yang sukses diterapkan 
sejak 1989. Pemerintah Thailand memberikan dukungan 

- ,.LP'_ 

penuh produksi pangan yang dihasilkan dari lokal Thailand . 

\ TEKNQLQG\ U Pembicara kedua , Prof. Dr. lr. Purwiyatno Hariyadi, 

AN GSA DAN M.Sc. (lnstitut Pertanian Bogor) memaparkan tentang skenario 
pengembangan Agroindustri untuk peningkatan daya saing 
produk pangan . Pembangunan dan pengembangan 
agroindustri perlu dilakukan dengan skenario diversifikasi 
pangan ; tidak hanya untuk meningkatkan ketersediaan , akses, 
maupun kualitas konsumsi pangan, tetapi perlu juga sekaligus 
diskenariokan untuk meningkatkan daya saing produk pangan 
Indonesia. Pelaku usaha di Indonesia adalah 99,9% skala 
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UMKM dan 53,57% UMKM bergerak dibidang 
Pangan dan Pertanian. Untuk itu , kebijakan 
pengindustrian anekaragam pangan berbasiskan 
pada sumber daya lokal dengan sekaligus 
memberdayakan dan melindungi secara efektif 
usaha mikro, kecil dan menengah bidang pangan 
yang tersebar di Indonesia. Skenario 
pengembangan Agroindustri Pang an adalah (1) 
Mempromosikan pangan I ingridien lokal. 
Dukungan penelitian untuk mengindentifikasi dan 
mengeksplorasi nilai unggullunik yang memiliki 
daya saing , (2) Mengembangkan skema insentif 
bagi agroindustri untuk mengembangkan I 
menggunakan panganlingredien lokal , (3) 
Mengembangkan prakarsa "Support Locar , dan 
(4) Mengembangkan skema per1indungan 
kekayaan lokal 

Pembicara ketiga , Dr. Ahmad Subagyo 
(Universitas Jember), memberikan paparan 
tentang Agroindustri MOCAF. Ketergantungan 
yang besar terhadap satu jenis komoditas pangan 
(beras) mengancam ketahanan pangan nasional. 
Terjadinya pemanasan global dapat 
mengakibatkan gaga I pan en ; 10% gaga I panen 
berarti membutuhkan 3,4 juta ton beras. Tingginya 
konsumsi beras akan menyebabkan munculnya 
penyakit diabetes (diperkirakan mencapai 21 ,7 juta 
orang di tahun 2030). Oleh karena itu, tanaman 
singkong dapat dikembangkan sebagai salah satu 
upaya diversifikasi, karena dapat tumbuh di lahan 
marjinal dan juga produk turunannya sangat 
beragam dan volumenya besar. MOCAF 
merupakan salah satu produk turunan dari 
singkong yang dapat digunakan dalam berbagai 
aneka produk pangan olahan. 
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Pembicara keempat , Prof. Dr. Bambang 

Hariyanto, M.Si. (Badan Pengkajian dan 

Penerapan Teknologi , BPPT) memaparkan tentang 

potensi pati sagu sebagai bahan baku pangan 

olahan yang sehat. Sagu potensi luasannya 

terbesar di dunia tetapi belum dimanfaatkan 

optimal , banyak dikonsumsi sebagai pangan pokok 

di Indonesia bagian timur seperti pada masyarakat 

Papua, Maluku, Riau dan daerah lainnya. 

Pemanfaatan sagu memiliki peluang untuk 

menjadi salah satu penyedia pangan global (mi , 

beras) yg sehat. Ketersediaan Teknologi menjadi 

sangat penting untuk mengelola sagu dari hulu 

sampai hilir. 

20 
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PEMBICARA : 

1. Prof. Yoshikatsu Murooka 

Osaka University 

2. Prof. Dr. lr. Purwantyastuti Ascobat, 

M.Sc., Sp.FK. 

Un iversitas Indonesia (UI) 

3. Prof. Dr. Suyanto Pawiroharsono 

Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi (BPPT) 

4. Prof. Dr. lr. Antonius Suwanto, M.Sc. 

lnstitut Pertanian Bogor (IPB) 

Pangan fungsional adalah pangan yang karena 

kandungan komponen aktifnya dapat memberikan manfaat 

bagi kesehatan ,  di luar manfaat yang diberikan oleh zat-zat 

gizi yang terkandung di dalamnya. Yang termasuk lli!.!J.lli!D. 

fu nqsional tidak hanya pangan alamiah tetapi juga pangan 

terfermentasi (fermented food) serta pangan yang telah 

difortifikasi atau diperkaya dan memberikan efek potensial 

yang bermanfaat untuk kesehatan jika dikonsumsi sebagai 

bag ian dari menu pangan yang bervariasi secara teratur 

pada dosis yang efektif. Dalam Sesi ke 6 di hari Ketiga, 

tanggal 27 Jul i  201 6, d ibahas topik: (1 ) Nutrigenomics of 

Traditional Healthful Fermented Food in Asia ; (2) Peranan 

Pangan Fungsional dalam Mengatasi Masalah Gizi Ganda di 

Indonesia ; (3) Pangan Fermentasi Untuk Pemenuhan Gizi 

dan Pangan Fungsional ; dan (4) Mikrobiom dan Kebugaran 

Manusia, Modulasi lmunitas Melalui Produk Pangan 

Fermentasi. 

Pembicara Pertama ,  Prof. Yoshikatsu Murooka 

(University of Osaka , Jepang) membahas tentang 

Nutrigenomik, yang secara keilmuan tergolong masih baru, 

namun sumbangannya pada kesehatan manusia ke depan 

sangat penting. Nutrigenomik fokus pada interaksi pada level 

molekular antara nutrisi, senyawa bioaktif dalam pangan 
dengan gen manusia yang berefek pada kesehatan. Di 

dalam paparannya, Prof. Muraoka mengangkat beberapa 

contoh makanan terfermentasi di Asia yang memiliki manfaat 

serta dampak positif bagi kesehatan ,  seperti : (a) probiotik 

(bakteri asam laktat) yang diisolasi dari makanan tradisional 



"sushi" memberikan efek anti alergi , (b) Kojic acid 
yang ditemukan pada "Kojt'' memiliki kandungan 
alpha-glycosyl glycerol yang dapat digunakan 
sebagai pemutih untuk kulit pada aplikasi 
kosmetik, (c) cuka (vinegar') berkhasiat menekan 
lipid peroxidase dan mencegah pembentukan 
lemak dalam tubuh , "kurosu" (cuka hitam) dapat 
mencegah hipertensi, serta (d) peptida dalam 
"Shoyu" mempunyai khasiat menurunkan tekanan 
darah. 

Pembicara kedua , Prof. Dr. dr. 
Purwantyastuti Ascobat, M.Sc., SpFK., 
(Universitas Indonesia) , menyoroti masalah gizi 
ganda di Indonesia yang menyebabkan kerugian 
bangsa . Kurang gizi dan lebih gizi masing masing 
akan berdampak negatif pada kesehatan manusia; 
kurang gizi karena tidak mampu mendapatkan 
pangan bergizi , akan menurunkan kualitas 
kesehatan , dalam konteks rendahnya daya tahan 
tubuh terhadap penyakit maupun kurang 
optimalnya fungsi organ-organ tubuh sebagaimana 
mestinya , sedangkan lebih g1z1 juga akan 
menimbulkan gangguan metabolisme dan segala 
konsekuensi terhadap status kesehatan , seperti 
obesitas, hipertensi, diabetes mellitus. Pangan 
fungsional dapat memberikan kontribusi signifikan 
bagi kesehatan masyarakat dari segi preventif 
maupun promotif. Prof. Purwantyastuti 
menekankan perlunya peran negara dalam 
menggunakan hasil riset yang harus berujung 
pada industri , dan untuk pemasarannya harus 
memenuhi persyaratan klaim yang ditentukan oleh 
BPOM. Uji eksperimen pada manusia 
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seharusnya tidak dilihat sebagai hambatan, karena 
tujuannya memastikan manfaat untuk melindungi 
konsumen sehingga tidak ada klaim atau harapan 
palsu serta dana terbuang . Beberapa contoh 
pangan fungsional seperti : (a) hubungan antara 
EPA, DHA dengan kecerdasan , yang telah terbukti 
secara ilmiah, (b) manfaat biskuit pangan darurat 
yang bisa digunakan untuk menangani kurang gizi 
dan untuk anak sekolah sebagai pengganti 
sarapan , dimana kandungan karbohidrat dan 
protein nya cukup tinggi serta mengandung ekstrak 
herbal yang membantu meningkatkan sistim imun. 

Pembicara ketiga , Prof. Dr. Suyanto 
Pawiroharsono, (Badan Pengkajian dan 
Penerapan Teknologi) , menekankan bahwa 
pangan fungsional harus mengandung senyawa 
aktif disamping zat gizi yang ada, dan proses 
fermentasi dapat bermanfaat untuk pengawetan, 
meningkatkan cita rasa, mudah dicerna, 
meningkatkan senyawa aktif dan nilai gizi. 
Produksi pangan fungsional melibatkan proses 
hidrolisa , proses biotransformasi , sehingga 
fermentasi dapat mensintesa vitamin , 
meningkatkan bahan aktif zat gizi , vitamin , 
mineral dan juga menghasilkan bahan aktif non 
zat gizi , nutrasetikal. Menurut Prof. Suyanto, 
konsumsi pangan fungsional di dunia mencapai 
20-40%, dengan berbagai generasi yaitu 
generasi 1 (produk fermentasi segar yang 
langsung dikonsumsi/dimasak terlebih dahulu), 
generasi 2 (produk olahan berbasis pada produk 
generasi 1) dan generasi 3 (pengembangan 
produk berbasis pada senyawa aktif berpotensi 
untuk kesehatan) . 
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Pembicara keempat, Prof. Dr. lr. Antonius 

Suwanto, M.Sc. (Unika Atmajaya Jakarta) , 

menjelaskan bahwa tubuh manusia terd iri dari 

banyak mikroorganisme yang berasosiasi, yang 

dikenal dengan istilah "Mikrobiom", yaitu mikroba 

yang hidup bersama tri l iunan sel tubuh manusia . 

Elaborasi komprehensif antara fungsi Mikrobiom 

dalam konteks memodulasi sistim kekeba lan tubuh 

mela lu i  pangan fungsional, selain akan 

memperkuat bukti i lmiah tentang klaim 

khasiat/manfaat pangan fungsional,  juga akan 

memperjelas keunggu lan serta manfaat teknologi 

pengolahan pangan fungsional untuk kesehatan .  

Prof. Antonius memberikan beberapa contoh 

mikroba dalam pangan lokal seperti tempe, 

dimana tempe yang dibungkus daun lebih banyak 

mengandung bakteri baik yang berkontribusi pada 

rasa (flavor) dan juga berfungsi sebaga i  probiotik 

alami .  Produksi tempe harus di lakukan secara 

hig ienis dengan memperhatikan bukan hanya nilai 

g1z1nya, tetapi juga bakteri baiknya harus 

d ipertahankan. 

Prof. Antonius juga menyinggung tentang dampak 

mengkonsumsi makanan diet, zero kalori yang 

mengandung pemanis buatan ,  yang jika 

d ikonsumsi secara terus menerus bisa mengubah 

keseimbangan mikrobiota dalam pencernaan dan 

malah menjadikan obesitas. Mikroorganisme juga 

berperan pada penyakit autis. 
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3. Alisjah bana Hal iman 

Direktur Utama PT. Haldin Pasifik Semesta 

URAIAN SUMMARY : 

lndustri Pertanian haruslah didorong tumbuh 

melalu i  pemanfaatan teknologi untuk 

meningkatkan daya saing . Dalam Sesi ke 7 di  hari 

Ketiga, tanggal 27 Jul i  201 6, d ibahas tentang: (1 ) 

Dukungan Litbang dalam lndustri Ternak ; (2) 

Prospek lndustri Pangan Fungsional d i  Indonesia ; 

(3) Proyeksi Kebutuhan lngridien Fungsional di  

Indonesia. 

Pembicara Pertama, l r. Dayu Arisintawati 

(dari PT Great Giant Livestock, Indonesia) 

menyoroti tentang permasalahan daging sapi di 

Indonesia karena keterbatasan daging ternak, 

dimana stok daging di  I ndonesia 75 % dari 

peternakan rakyat (2-1 0 ekor sapi per peternak), 

sehingga menjadi salah satu penyebab kurangnya 

supply. Dari lebih 1 4  juta sapi di Indonesia, hanya 

sekitar 2 juta sapi yang d imiliki perusahaan 

petemakan, dan sisanya menjadi aset keluarga 

peternak yang hanya dijual jika ada keperluan 

mendesak (tidak dipasok ke pasar) .  Profi l peternak 

rakyat sangat berkaitan dengan budaya setempat 

dan ketersediaan pakan .  Dukungan pemerintah 

baik berupa akses modal dan sumberdaya lokal 

serta SDM untuk penelitian dan pengembangan 

sangat d iperlukan untuk memberdayakan para 

peternak sapi potong dalam suatu desa mandiri. l r. 

Dayu menjelaskan bahwa Great Giant Livestock 

GGL (Group Gunung Sewu) menerapkan 

Sustainable Integrated Farming Model (Food 

Estate) yang memanfaatkan biomassa dari 

perkebunan untuk pakan ternak dan l imbah dari 

petemakan yang di-konversi-kan menjadi biogas. 
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Pembicara kedua,  Yunawati Gandasasmita, 

M.Sc. (dari PT. Kalbe Nutritiona l ,  Tbk) berbicara 

tentang pangan fungsional ,  dengn menyitir 

peribahasa "Let Food be thy medicine and 

medicine be thy food (Hippocrates)". Yunawati 

memperingatkan bahwa perubahan gaya hidup 

dan pola konsumsi pangan menyebabkan 

peningkatan penyakit tidak menu lar  (PTM). Trend 

ke depan pangan fungsional menjadi "mainstream" 

dan kebutuhannya akan semakin meningkat 

seiring dengan perubahan pola konsumsi 

masyarakat serta berkembangnya penyakit 

degeneratif (obesitas, penyakit gula ,  h ipertensi 

dsb). Masyarakat menjadi semakin pintar memilih 

produk pangan berdasarkan komposisi serta 

manfaatnya bagi kesehatan .  

lndustri h arus menghasilkan produk pangan 

yang tidak hanya enak rasanya tetapi juga memiliki 

functional atau nilai bag i kesehatan .  Dibandingkan 

dengan di  Jepang dan negara-negara Eropa, yang 

telah banyak beredar produk pangan fungsional 

terdaftar, d i  I ndonesia pendaftaran produk pangan 

fungsional relatif sul it ,  dimana berdasarkan PerKa 

BPOM no 1 3  tahun 201 6  tentang "Pengawasan 

Klaim pada Label dan lklan Pangan Olahan", 

definisi tentang Pangan Fungsional tidak ada lagi 

dan klaim penurunan resiko penyakit d ih ilangkan .  

Kemudian , Yunawati menegaskan bahwa masalah 

klaim manfaat kesehatan menjadi sangat penting 

dalam memasarkan produk pangan fungsional ,  

karena dibandingkan dengan pangan biasa harga 

nya lebih tinggi dan umumnya memiliki rasa yang 

kurang enak, sehingga jika kla im tidak 

tersampaikan dengan baik, maka tidak ada 

perbedaan antara produk pangan fungsional 

dengan produk pangan biasa . Ke depan, 

kerjasama dan sinergi antara pengambil kebijakan 

(pemerintah) , ahl i  kesehatan (akademisi dan 

peneliti), dan ah li teknologi pangan (akademisi dan 

peneliti) sangat diperlukan untuk menjadikan 

pangan fungsional sebagai  suatu trend yang terus 

berlanjut, karena masyarakat yang sehat 

merupakan aset terbesar suatu negara. 

Pembicara ketiga, Alisjahbana Haliman (dari 

PT. Hald in Pacific Semesta, Indonesia), 

memperkenalkan bahwa PT. Haldin bergerak di 

bidang penyediaan taste, flavour u ntuk industri 

pangan ,  seperti madu bubuk yang menjadi bahan 

baku untuk d itambahkan d i  produk pangan 

fungsional. Alisjahbana menekankan bahwa 

kebutuhan pangan fungsional ke depan akan terus 

meningkat dan menjadi "mainstream" seiring 

dengan berkembangnya penyakit degeneratif. 

Penelitian tidak hanya berhenti pada pembuatan 

prototipe saja, namun harus sampai kepada tahap 

komersialisasi. Para peneliti/ perekayasa harus 

pandai mencari celah untuk membuat sebuah 

valuable product yang bisa di-komersialisasi-kan. 

PT. Haldin siap bekerjasama dengan Tim 

Peneliti/Perekayasa untuk menjadi suatu building 

block sehingga produk riset menjadi layak jual .  
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Dr. Andi Eka Sakya, M.Eng. 

Kepala Badan Meteorolog i ,  Klimatologi, dan 

Geofisika (BMKG) 

URAIAN SUMMARY : 

Kong res Teknologi Nasiona/ 201 6 .,_ 
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi --

1 .  Dr. Wahyu Widodo Pandoe, M.Sc. 

Direktur Pusat Teknologi Rekayasa lndustri Maritim 

(PTRIM) - Kedeputian TIRBR, Badan Pengkaj ian 

dan Penerapan Teknologi 

Prof. Dr. Hari Eko lrianto 

Kepala Pusat Penel itian Pengelolaan Perikanan 

dan Konservasi Sumberdaya lkan ,  Bal itbang 

Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan 

dan Perikanan Republik Indonesia 

lr. Nanang Abdul Manaf 

Exploration and New Discovery Project Director 

PT. Pertamina EP 

lr. Abdus Somad Arief, MT 

Network IT & Solution Director PT. Telkom 

Indonesia Tbk 

Potensi sumber daya laut sangat besar, potensi laut dangkal sampai laut dalam. Yang menjadi 

tantangan adalah bagaimana mengembangakan inovasi-inovasi teknologi kelautan untuk dapat 

mengoptimalkan potensi umber daya kelautan menjadi industri maritim secara berkelanjutan .  Aplikasi 

potensi kelautan saat ini dan mendatang agar lebih difukouskan pada bidang hankam dan perubahan ikl im, 

dan bagaimana mengembangkan aplikasi "big data" potensi kelautan untuk aplikasi industri maritim 

dalam Sub Komisi Kelautan ,  yang merupakan bagian dari Komisi Maritim, telah berusaha 

mendiskusikan Peta Jalan (Road Map) dan membahas beberapa kelompok lptek Kelautan dalam rangka 

menjawab isu-isu dan tantangan-tantangan strategis pembangunan kelautan seperti yang telah dijelaskan 

d i  atas, yakni pada beberapa bidang pembangunan kelautan serta kerjasama pembangunan lptek Kelautan 
dengan luar negen. 
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Kongres Teknologi Nasional Tahun 201 6  BPPT Bidang Kemaritiman sub Kelautan diselenggarakan 

dengan Tema Teknologi Pemanfaatan Sumber  Daya dan lndustri Kelautan. Kongres ini 
diselenggarakan dengan maksud untuk menghimpun gagasan pemikiran .  mengkomunikasikan dan 

membahas hasil-hasil pengkajian dari para pakar. Ahli perekayasa, peneliti, akademisi kelautan, penentu 

kebijakan, praktisi, pemerhati, dan pengusaha dalam rangka menyusun langkah-langkah strategis untuk 

mendorong peningkatan kontribusi sektor kemaritiman dan kelautan terhadap Product Domestic Bruto 

(PDB) Indonesia. Kongres Teknologi N asional pada sub bidang kelautan telah dihadiri para akademisi, 

pelaku bisnis, instansi/lembaga pemerintah, dan masyarakat, dan telah dipresentasikan lima (5) makalah 

serta ditanggapi oleh empat (4) penanggap. Berdasarkan pembahasan dan d iskusi dalam komisi maritim 

sub komisi kelautan .  telah disusun rumusan hasil kongres, terdiri atas bidang teknologi observasi kelautan, 

teknologi survei untuk fish stock assessment, teknologi eksplorasi minyak dan gas laut lepas dan prospek 

pengembangan infrastruktur kabel laut. 

• Bidang Teknologi Observasi Kelautan: Dalam pengelolaan informasi perubahan iklim, kita harus 

mencari teknologi-teknologi baru . I ndonesia belum mempunyai a lat untuk mengetahu i  karakteristik 

alam untuk menjawab persoalan kemaritiman. Pengembangan observasi maritim di Indonesia akan 

menjawab pola interaksi lautan dan atmosfer di  wilayah equator. Dr. Andi Eka Sakya juga menyatakan 

bahwa terjadinya berbagai ekstrimitas yang terjadi dan dirasakan di  Indonesia merupakan bagian dari 

fenomena telekoneksi: ENSO di Pasifik, MH di Barat Australia dan proses penja lanan MJO dari barat 

ke timur. Dengan demikian, pengamatan maritim di Indonesia: (1 ) mengadalkan kerjasama global ,  (2) 

pengamatan dilakukan memakai peralatan inderaja ,  dan (3) pengamatan in situ di lakukan d i  beberapa 

stasiun pengamatan oleh beberapa KIL. Hasil pengamatan tersebut secara operasional digunakan 

untuk memprakirakan pasang surut laut, potensi tinggi gelombang, dan penjalaran gelombang tsunami 

jika terjadi. Salah satu program observasi laut maritime telah di inisiasi melalui kerjasama BMKG -

BPPT - NOAA mela lu i  Program I NDONESIA PRIMA menunjukkan:  (1 ) maintenance sistem observasi 

maritim g lobal dapat dilakukan secara lebih optimal: pemanfaatan asset penelitian antar-lembaga 

nasional dan internasional, serta dapat memfasilitasi program capacity building; (2) data pengamatan 

yang dihasilkan menjadi bahan dasar interprestasi maupun pemahaman gejala cuaca dan iklim 

ekstrim; (3) memberikan pemahaman tentang mekanisme interaksi lautan-atmosfer baik di  permukaan 

maupun di dalam laut, mengingat lebih dari 90% panas "tersimpan" di  lautan. Hal ini dapat lebih 

menjelaskan peran ITF (Arus Lintas Indonesia - Arlinda) sebagai information missing link antara 

Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, terutama dalam pemahaman perubahan iklim baik nasional 

maupun global. Uraian d i  atas menunjukkan bahwa, pengamatan maritim g lobal dan nasional adalah 

sangat penting bagi kerjasama yang dilakukan dan dirintis untuk tahun-tahun mendatang seperti Year 

of Maritime Continent 201 7 dan Tropical Pacific Observation System 2020. Kerjasama yang akan 

semakin mendorong peran strategis Indonesia dalam memberikan sumbangan kepada pengamatan 

maritim dunia. 
• Bidang Kelautan dan Perikanan: Salah satu upaya yang harus di lakukan untuk memanfaatkan potensi 

perikanan berkelanjutan di Indonesia adalah dengan melakukan fish stock assessment untuk 

mendapatkan data stock assessment yang dapat dipertanggungjawabkan.  Kepmen KP No. 45/ 201 1 

Potensi stock 6,5 juta Ton ,  perlu dikaji ulang. Dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan perikanan, 

rakyat melalu i  DPR mengamanatkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalu i  Pasal 7(1 ) 

Undang Undang No. 31 Tahun 2004 yang diamendemen menjadi Undang-Undang No.45 Tahun 2009 

untuk menetapkan potensi dan alokasi sumberdaya ikan di  Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 

Republik Indonesia. Penetapan potensi dan a lokasi perlu didukung dengan kajian stok sumberdaya 

ikan di masing-masing \1\/PP tersebut. Pengkajian stok sumberdaya ikan di  perairan Indonesia sudah 

dilaksanakan sejak tahun 1 998, 2001 , 2005, 2008 dan 201 3  dengan tujuan untuk mengestimasi potensi 

produksi dilakukan dengan beberapa model dan metoda kuantitatif yang d isesuaikan dengan 

ketersediaan data dan karakteristik perikanan. Metoda pengkajian yang d ipergunakan pada tahun 1 998 

dan 2001 serta 2008 menggunakan metoda Model Surplus Produksi yang hanya didasari oleh dua 

variabel input yaitu hasi l  tangka pan (Catch) dan u paya penangkapan (Effort) . U paya metode stok 

sumberdaya ikan laut selanjutnya pada tahun 201 5 dikembangkan melalu i  pengkajian stok secara 

menyeluruh pada 1 1  WPP dengan menggunakan model analitik dan hol istik: metode akustik, swept 

area menggunakan sampling trawl dan surplus production model serta ana lisa data biologi perikanan.  



Kong res Teknologi Nasional 201 6 -· 
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

Penggunaan teknologi akustik dengan cruise kapal riset dilengkapi dengan pengambilan data 

oseanografi (profil suhu dan salinitas perairan) dan sampling kualitas perairan berupa kelimpahan 

plankton dan sebaran larva ikan sebagai pendukung analisa data untuk menduga sebaran ikan.  

Akuisisi data akustik dalam pengkajian stok ditujukan untuk mengestimasi biomassa dan penyebaran 

sumberdaya ikan pelagis dan demersal. Akuisisi data akustik menggunakan scientific echosounder 

SI MRAD EK60. Sebagai hasil kajian stok di 1 1  WPP NRI pada tahun 201 5 menunjukkan potensi 

sumberdaya ikan di  perairan Indonesia mencapai 9.931 .920, 1 9  ton .  Terdiri dari 3 .522.577,50 ton ikan 

pelagis kecil; 2 .489.741 ,00 ton ikan pelagis besar; 2 .316 .856,00 ton ikan demersal ;  976.763,00 ton ikan 

karang; 326.651 ,96 ton udang penaeid ; 8.803,43 ton lobster; 44.498,88 ton kepiting; 48.673,42 ton 

rajungan ;  dan 1 97 .355,00 ton cumi-cumi ( lrianto, 201 6) .  

Kajian Stock l kan dan Perikanan meliputi beberapa tahap: 

1 .  Input I Sumber data : Survei menggunakan kapal-kapal riset milik Indonesia. Observasi di  kapal 

terkait dengan hasil tangkap, komposisi, dan lain-lain. Pencacahan data d i  basis pendaratan ikan 

(Enumerator) : surve i I ndonesia ada 78 titik enumerator sehimgga diharapkan mendapat data yang 

valid mendapatkan stock 

2. Proses dan Analisis data dengan berbagai model yang ada 

3. Output: Angka stock untuk tujuan pengolahan 

• Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup: Dalam bidang migas lepas panta i, 

sudah saatnya Pertamina menggandeng instansi terkait untuk mengoptimalkan area frontier. 

Perusahaan migas nasional saat in i  seharusnya sudah mencanangkan program "Go Frontier" untuk 

mendapatkan research yang sign ifikan,  meng ingat deficit migas sudah didepan mata. Produksi minyak 

nasional sa at in i  hanya 830ribu barrel/hari, konsumsi 1 ,3juta barel/hari , sehingga sekitar 500-600ribu 

barrel impor. Membutuhkan waktu 1 5  tahun  untuk monevisasi gas. Mengakselerasi penemuan 

eksplorasi menjadi Produksi (di daerah frontier) d ibutuhkan waktu cukup lama. Kawasan Barat 

Indonesia lebih massive dari I ndonesia Timur. Pertamina memiliki keinginan untuk mendapatkan area 

baru secara signifikan di arear yang relatif Frontier. Pertamina EP dapat berperan dalam rangka 

Ketahanan Energi Nasional melalui Peningkatan Kegiatan Eksplorasi Migas untuk menemukan 

cadangan baru . Peluang mendapatkan BIG F ISH dari frontier d i  Kawasan Timur I ndonesia terbuka 

Iebar, sa lah satunya dari Offshore Matindok yng sdg intensive dikaji .  Sinergi Pertamina EP, BPPT dan 

Kementerian/Lembaga terkait sangat diperlukan untuk mengeksplorasi potensi migas lepas pantai di  

I ndonesia . 

Bangsa dengan jumlah penduduk besar seperti Indonesia, membutuhkan sumber daya energi yang 

besar pula . Demikian pula, bahwa daya saing suatu bangsa sangat tergantung pada ketahanan energi 

nasionalnya. Pertumbuahan ekonomi membutuhkan jaminan pasokan sumber daya energi yang terjaga 

dan berkesinambungan.  Jumlah produksi versus kebutuhan energi nasional dan ketersediaan 

cadangan sumber daya energi di alam adalah parameter penting dalam mengukur ketahanan energi 

suatu bangsa. Riset untuk mencari sumber energi alternative telah banyak dilakukan namun hingga 

kini, energi fosi l masih menjadi sumber energi utama bagi bangsa Indonesia . Di sisi lain ketersediaan 

energi fosil terutama migas semakin terbatas sehingga menempatkan Indonesia rentan secara 

ekopolitik. Dengan demikian, diperlukan u paya-upaya sistematis dan masif untuk mengimbangi laju 
penurunan produksi migas dalam negeri melalui  peningkatan cadangan terbukti. Pertamina mela lui 

anak perusahaan PT. Pertamina EP, mengemban tanggungjawab dalam upaya peningkatan rasio 

cadangan terbukti terhadap produksi (RIP) dalam negeri. Strateg i eksplorasi yang sebelumnya 

berorientasi untuk membantu menahan laju penuru nan produksi melalui pemboran eksplorasi di sekitar 

lapangan yang lebih mudah d imonetisasi harus diubah menjadi strategi eksplorasi untuk menemukan 

cadangan yang signifikan melalu i  kegiatan eksplorasi di  frontier area, salah satunya di daerah lepas 

pantai Matindok, Sulawesi Tengah .  Pertamina EP telah mengintensifkan kegiatan eksplorasi di frontier 

area lepas pantai Matindok dalam sepuluh tahun terakhir. Evaluasi regional dan petroleum system 

telah di lakuka n  secara komprehensif, termasuk didalamnya adalah melakukan survei dan analisis 

sampel coring batuan dari dasar laut (head space gas analysis) untuk melihat potensi keberadaan 

dapur m igas therrnogenik di lepas pantai Matindok. Pengukuran kedalaman laut (multibeam 
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bathymetry) dan survei seismik 2D yang bersifat regional telah dilakukan, d ilanjutkan dengan anal isis 

subsurface untuk menila i peluang mendapatkan sumberdaya prospektif yang signifikan di Cekungan 

Banggai khususnya di  area lepas pantai Matindok. lntegrasi antara keseluruhan kegiatan eksplorasi 

migas di lepas pantai Matindok telah menghasilkan 3 (tiga) play utama sebagai target pembuktian 

melalui pemboran wildcat, yaitu Mentawa reef build up, Minahaki carbonates on wrench related 

structure dan Tomori carbonate on imbricate structur2. Resiko terbesar adalah dari batuan induk dan 

jalur migrasi, karena 50% dari prospek terse but berada pada jarak >40 km dari Batui Thrust-Belt. Untuk 

itu diperlukan survei lepas pantai yang lebih detil untuk menurunkan resiko kegagalan pemboran. 

Kegiatan eksplorasi selanjutnya yang akan dilakukan adalah survei multibeam bathymetry, seismik 2D 

detil, survei seimik 3D di a rea terpi l ih,  head space gas analysis, dan evaluasi subsurface untuk 

mempelajari peluang keberadaan Buya shale sebagai batuan induk dari Mesozoic syn-riff yang 

berpotensi mengisi prospek-prospek pemboran lepas pantai Matindok (Manaf, 2016) .  Salah satu 

langkah untuk mendorong ketahanan energi nasional, maka kegiatan eksplorasi migas lepas pantai 

harus secara intensif di lakukan. 

• Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana: yakni Penguatan Konektivitas Nasional untuk 

Keseimbangan Pembangunan , melalui kegiatan Jaringan Kabel Bawah Laut di  Indonesia oleh BUMN 

PT TELKOM. Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) merupakan infrastruktur strategis sebagai solusi 

kesenjangan akses informasi antar daerah di  Indonesia dan menjadi akselerator pembangunan 

ekonomi. Secara kapasitas dan jumlah jalur, SKKL d i  Indonesia masih belum memadai sehingga masih 

diperlukan pembangunan-pembangunan baru. Telkom telah memiliki jaringan tulang punggung pita 

Iebar serat optik sepanjang 81 .71 4km, terdiri atas jaringan optik darat 67.009km dan SKKL sepanjang 

1 4.705km. Pada 201 5 Telkom telah menyelesaikan pembangunan SMPCS (Sulawesi Maluku Papua 

Cable System) sepanjang lebih dari S.OOOkm yang menghubungkan Maluku dan Papua dengan bagian 

Indonesia lain. Selanjutnya pada 201 6-20 1 8 ,  Telkom membangun SKKL baru sepanjang lebih dari 

1 O.OOOkm yang d isebut Indonesia Global Gateway (IGG) yang menghubungkan Eropa dan Amerika 

melalui jalur tengah Indonesia . TELIN melalui konsorsium turut membangun ke arah Eropa yaitu 

SEAMEVIIES dan ke arah Amerika yaitu SEAUS. Posisi geografis Indonesia menjadikannya berpotensi 

sebagai New Regional Hub jalur informasi dun ia. Tantangan pembangunan SKKL adalah padatnya 

investasi dan Return on Investment yang bersifat jangka panjang. D iperlukan campur tangan 

pemerintah untuk mendorong pembangunan SKKL agar lebih cepat dalam rangka mendorong 

pertumbuhan ekonomi nasional melalui dukungan ICT. 

Potensi sumber daya laut harus dimanfaatan secara berkelanjutan dengan dukungan inovasi teknologi 

untuk mendukung peningkatan daya saing industri. Selain itu, hasil-hasil inovasi harus diterapkan untuk 

memberi solusi terhadap permasalahan pemetaan dan pemanfaatan sumber daya dan industri kelautan. 

Demikian pula perlunya didorong survei dan riset laut dalam/lepas pantai untuk eksplorasi potensi migas 

laut dalam rangka mendukung ketahanan energi nasional. Sinergi nasional antar lembaga I kementerian, 

perguruan tingg i ,  industri dan masyarakat profesi perlu d ibangun untuk mewujudkan Indonesia menjadi 

Poros Maritim Dunia. Hal yang lain adalah perlu memperkuat lnovasi Litbang Kelautan mela lui SIN· 

Kelautan dan SDM lptek Kelautan agar dapat bersaing di tataran global (AFTA, MEA dan lain-lain). 

Keberadaan Kementerian Koord inator Bidang Kemaritiman perlu lebih optimal dalam penyelenggaraan dan 

fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengenda lian_penyelenggaraan pemerintahan di  bidang kemaritiman 
dan sumber daya (Sad�, 201 6) .  

Dalam tanggapan yang d isampaikan Prof. Dr .  Rokhmin Dahuri ,  ada 1 1  sektor kelautan yang telah 

di identifikasi yaitu: ( 1 )  perikanan tangkap, (2) perikanan budidaya, (3) lndustri pengolahan hasil perikanan, 

(4) industry bioteknologi ,  (5) pertambangan dan energy, (6) Pariwisata bahari, (7) perhubungan laut, (8) 
industry dan jasa maritime, (9) sumber day a wilayah pulau kecil, (1 0) coastal forestry (1 1 )  non conventional 

resources. Ke 1 1  sektor diperkirakan total potensi ekonominya sebesar US$ 1 .33 Triliun/tahun atau 7X 

APBN 201 6  (Rp. 2400 T = US$ 1 90 M) atau 1 .3 PDB Nasional saat ini .  Adapun sector ekonomi kelautan 

Indonesia d iasumsikan bahwa ESDM dan perikanan budidaya masing-masing dapat berkontribusi sebesar 

21 0 milyar dolar Amerika per tahun.  Disusul sector industry dan jasa maritime, dan sumberdaya non 

conventional (200 milyar dolar AS/Tahun), industry biotek kelautan (1 80 milyar dolar AS/tahun) ,  sumber-
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daya wilayah pulau kecil (120 Milyar dolar AS!Tahun) dan industry pengolahan hasil perikanan . Dilaporkan 
bahwa pada tahun 2014 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 22%. Dibandingkan 
dengan negara dengan potensi kelautan kecil (Thailand , Korsel , Jepang, Maldives, Norwegia dan Islandia) 
mereka telah mampu berkontribusi sebesar > 30%. 

Road Map 

Secara umum, penetapan peta jalan (roadmap) sasaran dan program kegiatan dibuat untuk tahap lima 
tahunan sebagai berikut ini. 

--~-=------~--_....--_______ __ _ 

Roadmap Teknologi Kelautan s/d 2040 
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"Teknologi Kepelabuhan Untuk Konektivitas dan 

Logistik P rogram Tol Laut" 
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Deputi Menteri PPN/Bappenas Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam menjelaskan bahwa 
kemaritiman telah menjadi agenda penting dalam pembangunan Indonesia dan telah banyak kebijakan 

yang d itetapkan di  bidang pembangunan kemaritiman, seperti UU 1 7/2007 tentang RPJPN 2005-2025, 

Konsep Nawacita dalam RPJMN 201 5-2019 ,  UU 32/201 4  tentang Kelautan, Pencanangan Indonesia 

menuju poros maritim dunia oleh Presiden.  Indonesia sebagai negara maritim mensyaratkan perubahan 

paradigma dari land-based development menjadi ocean-based development. Perubahan paradigm ini 

berikutnya berimplikasi kepada perubahan konsep pembangunan yang selama ini d ikembangkan .  
Keberhasilan pembangunan maritim sangat tergantung kepada tiga hal ,  yakni :  infrastruktur, 

peraturan/regulasi, dan SDM. 

Transportasi laut, sistem logistik, dan infrastruktur maritim akan menjadi tumpuan dalam 

mengembangkan industri maritim dan konektivitas laut, yang dilaksanakan dengan cara: 

- Mengembangkan industri perkapalan 
- Membangun sarana dan manajemen pelabuhan yang berstandar internasional 
- Penguatan jaringan pelayaran yang efisien dan efektif. 

Pengembangan ketiga hal di atas sering kali mengalami kendala dalam hal terutama pengembangan dan 

penguasaan teknolog i ,  serta pendanaan. Pengembangan konektivitas, sistem logistik, dan infrastruktur 

maritim akan di integrasikan dengan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan di daerah sebagai basis 

ekonomi. Pembangunan regional merupakan syarat mutlak agar konektivitas dan alur barang dapat 

be�alan secara seimbang. Backbone dari pembangunan di bidang kemaritiman adalah konektivitas. 

Transportasi air memiliki banyak keunggulan dibanding moda yang lain,  memiliki dampak negartif yang 

sangat kecil. Namun di Indonesia belum berkembang secara baik. Kondisi saat in i ,  semua transportasi 

harus melewati Singapura ,  sehingga tidak dapat langsung ke Indonesia. Apabila pelabuhan-pelabuhan 

utama di Indonesia d ikembangkan kapasitas dan produ ktifitasnya sesuai kebutuhan,  dan harganya bisa 

bersaing dengan internasional ,  maka diharapkan semua yang dari Timur Tengah tidak perlu melewati 

Singapura untuk memasukkan barang ke Indonesia. Untuk jalur pantura Jawa juga lebih banyak 

transportasi lewat darat; d iharapkan untuk pengurangan kepadatan jalur pantura agar supaya truk 

kontainer tidak lewat darat dan harus lewat kapal melalui laut. Untuk wisata kapal pesiar, saat Indonesia 

hanya menjadi tempat persinggahan; Kebijakan pembangunan mother port untuk cruise harus segera 

dimulai; Rencana pengembangan Pelabuhan Benoa Bali sebagai mother port menemui kendala dari sisi 

Iebar dan kedalaman alur masuk pelabuhan yang kurang memadai. 

Belajar dari negara Jepang di era 1 950-an diperlukan pengembangan pelabuhan secara masif di  

Jepang. Lokasi yang sesuai dengan kedalaman yang cukup dan kondisi tanah yang memenuhi syarat 

sangat terbatas, sehingga pelabuhan harus dibangu n  di pantai dengan kondisi tanah yang berpasir (sandy 

beach) . Selain itu, juga terdapat beberapa kondisi alam yang berat, yaitu: gelombang besar, transpor 

sedimen yang tinggi ,  tanah lunak, gempa bumi dan liquefaction. Port and Airport Research Institute (PARI) 

di Jepang didirikan pada tahun 1 962 untuk menjawab tantangan tersebut dan mendukung pengembangan 

pelabuhan di Jepang dari sisi riset aplikatif. Para peneliti di PARI telah menyumbangkan berbagai hasil 

penelitian yang kemudian menjadi formula-formula utama untuk perencanaan dan perancangan struktur 

bangunan pantai dan pelabuhan yang d ipakai di  skala nasional (Jepang) h ingga seluruh dunia. Sebagai 

contoh ,  dalam proses pembangunan Pelabuhan Kansai International Airport, Pemerintah Jepang menugasi 

dan mengikutsertakan lembaga-lembaga riset terkait, termasu k  PARI ,  sebagai bagian integral dari proses 

pembangunan, untuk melakukan kajian teknologi yang dibutuhkan dan kemudian hasil-hasil kajian tersebut 

diterapkan dalam pembangunannya ; segala tahapan pelaksanaan maupun hasil riset d idokumentasikan 

menjadi suatu knowledge repository (formula , standar, metode, dsb.) yang sangat penting sebagai 

referensi apabila suatu ketika diperlukan pembangunan airport yang sejenis.  

Pariwisata bahari merupakan program unggulan Indonesia menuju poros maritim dunia. Wisata baharai 

dapat ditinjau dari beberapa aspek: 

- Politik: Meneguhkan Indonesia sebagai Negara Kesatuan dan semangat sebangsa dan setanah air 
melalui program pariwisata ; 
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Ekonomi : Membuka lapangan kerja, meraup devisa, meningkatkan konektivitas , pemerataan 
ekonomi 
Kebudayaan: meningkatkan jati diri bangsa, meneguhkan semangat Bhinneka Tunggal lka, 
menonjolkan puncak-puncak budaya bangsa melalui pariwisata 

Situasi kepariwisataan maritim Indonesia saat ini merupakan penyumbang devisa ke-4. Jumlah wisatawan 
dan jumlah uang yang dibelanjakan wisatawan di Indonesia menunjukkan ketertinggalan Indonesia yang 
cukup jauh dibandingkan negara-negara yang menjadi rujukan, seperti Australia , Maldives, Thailand, dan 
lain-lain untuk berbagai tipe wisata maritim. Indonesia menjadi negara dengan kunjungan cruise paling 
sedikit dibandingkan Singapura dan Malaysia karena pungutan tidak resmi yang menimbulkan biaya 
tambahan sebesar US$1 0.000 per-kapal. Selain itu, keterbatasan fasilitas bengkel/reparasi atau docking 
dan regulasi yang berbelit menjadi kendala utama penyebab minimnya kunjungan kapal-kapal yacht ke 
Indonesia. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Cruise Calls 

Passengers 

Directs 
Expenditure 

' Indonesia 

176 

180.1 16 

US$ 36.85 

Malaysia -505 335 

1.077.1 20 1.216.593 

US$ 364.19 US$ 1.091.67 

TotaiASEAN 

1.672 

3.433.670 

US$ 1.661 .1 0 

Cruise Ship Calls and Expenditures Tahun 201 4 (Sumber: O.R. Ratman, Kernen Pariwisata, KTN, 2016) 

Negara Telekomunikasi 

Singapore Mudah Lengkap Tersedia lnternasional 4G Professional 

Malaysia Mudah Lengkap Tersedia lnternasional 4G Professional 

Thailand Mudah Lengkap Tersedia lnternasional 4G Professional 

Australia Mudah Lengkap Tersedia lnternasional 4G Professional 

New Zealand Mudah Lengkap Tersedia lnternasional 4G Professional 

Indonesia Berbelit Terbatas Terbatas International 3G/4G Terbatas 

Sumberc Yayasan Cinta Bahari Antar Nusa (Yacht Operator), 2014 
(Raymond T. Lesmana , Tenaga Ahli Pengembangan Wisata Layar/Yacht) 

Di Bidang Pariwisata, tahun 2015 jumlah wisatawan terkait wisata pantai baru mencapai 1,2 juta 
orangltahun dan jumlah wisatawan mancanegara sebesar 1,8 juta orang/tahun . Jumlah kapal wisata Yacht 
yang berlabuh baru 2.200 kapal dan jumlah kunjungan kapal wisata Cruise sebanyak 530 port call/tahun. 
Adapun jumlah destinasi wisata selam baru terdapat 30 destinasi. Pembangunan infrastruktur pelabuhan 
yang andal merupakan kebutuhan mendesak karena Ground and Port Infrastructure merupakan salah satu 
variabel yang bernilai merah (lowest fifth ranked) yang menyebabkan lndeks Dayasaing Pariwisata 
Indonesia masih sangat rendah dibandingkan terhadap negara-negara rujukan di dunia 

Di bidang Kepelabuhanan , fokus utama kebijakan tollaut saat ini ada pada 24 pelabuhan. Permasalah
permasalahan yang ada terkait realisasi program tol laut dan juga kapal pariwisata sudah teridentifikasi 
namun belum bisa segera ditindaklanjuti untuk merumuskan aksi solusinya karena inkonsistensi koordinasi 
antar lembaga dalam hal pengambilan keputusan . Biaya logistik di Indonesia saat ini masih sangat tinggi, 
khususnya logistik dalam negeri, padahal dalam sistem logistik fokusnya adalah bagaimana membuat 
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biaya serendah mungkin (/ow cost) . Untuk menekan biaya logistik dan men ingkatkan konektivitas per1u 

di lakukan upaya-upaya berikut: 

- peningkatan produktivitas 
- optimalisasi fasil itas 

- penerapan teknologi dan penggunaan alat bongkar muat 

implementasi sistem teknologi informasi 

Dengan pelayanan sistem pelabuhan yang baik dan dapat d iandalkan maka total biaya transportasi laut 

dapat ditekan dan dapat bersaing dengan moda transportasi lain. Sebagai contoh, Teluk Lamong memiliki 

fasilitas yang sangat bagus, namun akses darat sang at tidak mendukung. Oleh karena itu diajukan kepada 

pemerintah untuk pembuatan fly over yang terkoneksi. Untuk menghubungkan Teluk Lamong dengan 

pelabuhan existing di Tanjung Perak perak ke sekitar depo, di lakukan perencanaan integrasi intermoda 

bekerjasama dengan kementerian/lembaga terkait. 

Data Bappenas (201 5) menunjukkan bahwa jumlah pelabuhan yang memenuhi  standar kerja Waiting 

Time 0/VT)/ Approach Time (AT)/ Effective Time (ET) hanya sejumlah 37/36/26 pelabuhan.  Dalam hal 

jumlah total kontainer yang di layani pelabuhan, Indonesia berada d i  urutan ke-8 di antara negara-negara 

berkembang atau negara-negara ekonomi dalam transisi di dunia (tahun 201 2-201 4) .  Sementara itu 

Jakarta masuk dalam urutan 'Top 20' pelabuhan di dunia dalam jumlah container yang di layani (tahun 

201 2-201 4) .  

Sampai dengan tahun 2030 akan dibangun 1 2  Pelabuhan Utama/ Pelabuhan Hub lnternasional dan 

34 Pelabuhan Pengumpul (R IPN,  Kepmenhub No. KP 414/201 3) ,  juga sampai dengan 2035 akan d ibangun 

Pelabuhan Perikanan sebanyak 9 Pelabuhan Perikanan Samudera, 3 Pelabuhan Perikanan Nusantara, 1 4  

Pelabuhan Perikanan Pantai dan 1 27 Pelabuhan Pendaratan lkan (RIPPN, Kepmen No .45/Kepmen

Kp/201 4). 

Di bidang industri pariwisata, dari total revenue kegiatan kemaritiman di Australia yang mencapai 

h ingga AUS$ 47.2 billion di  201 1 -2012 ,  seperempatnya (sekitar AUS$ 14 billion) terkait dengan wisata 

bahari. Di Belanda,  industri pariwisata pantai (coastal tourism) merupakan kegiatan ekonomi maritim yang 

paling besar memberikan revenue. Dalam hubungan ini, pariwisata bahari Indonesia tentu juga memiliki 

prospek yang sama , mengingat bahwa potensi atraksi wisata alamnya yang sangat beragam, bahkan 

termasuk ranking lima tertinggi di  dunia. 

Saat ini total j umlah pelabuhan di  Indonesia, baik komersial maupun non-komersial, adalah 1 .241 

pelabuhan, atau satu pelabuhan melayani 1 4  pulau (1 4, 1 pulau/pelabuhan) dengan luas rerata 1 548 
km

2
/pelabuhan. Keadaan infrastruktur tersebut masih belum berimbang jika dibandingkan negara 

kepulauan lainnya di Asia, misalnya: Jepang 3 ,6 pulau/pelabuhan dan 340 km2/pelabuhan;  serta Filipina 

1 0 ,1 pulau/pelabuhan dan 460 km
2
/pelabuhan. Tingginya potensi jumlah armada laut di I ndonesia seperti 

telah dijelaskan sebelumnya , menyebabkan tingginya antrian sandar kapal di  Indonesia (Bappenas, 201 5) .  

Perbandingan dengan kinerja pelabuhan strategis di ASEAN tahun 201 3  menunjukkan bahwa, 

(Bappenas, 201 5) :  

a .  Waktu tunggu/waiting time (WT) di sejumlah pelabuhan strategis di  Indonesia relatif masih tinggi ,  

yakni 27-47 jam (WT terendah di ASEAN mencapai 2 jam). 

b. Gross Crane Productivity di sejumlah pelabuhan strategis di  I ndonesia reltif masih rendah sekitar 7-1 1 

MPH (Gross Crane Productivity tertinggi di ASEAN mencapai 20-30 crane moves per hour atau MPH) . 

c. Crane lntencity (CI) di sejumlah pelabuhan strategis di Indonesia relatif masih rendah sekitar 1 -2 (CI 

tertinggi di ASEAN mencapai 1 ,8-3,6). 

d .  Domestic Dwelling Time di sejumlah pelabuhan strategis di Indonesia relative masih tinggi sekitar 5 

hari (terendah di ASEAN mencapai 1 hari). 
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Memperhatikan situasi unjuk kerja secara umum pelabuhan-pelabuhan d i  I ndonesia saat in i  dan 

dengan memperhitungkan tingkat unjuk kerja yang tinggi dari pelabuhan-pelabuhan di  negara lain yang 

dijadikan sebagai benchmarking, tentu d iperlukan kerjasama terintegrasi dari seluruh pemangku 

kepentingan u ntuk mencapai target yang ditetapkan .  

Dalam kaitannya dengan indikator-indikator ukuran kapa l maksimum, jumlah konta iner yang bisa 

d i layani oleh pelabuhan,  Gross Crane Productivity, serta Crane Intensity, faktor rekayasa teknis lebih 

dominan sehingga dalm hal in i  peran rekayasa teknologi untuk mencapai target yang direncanakan juga 

akan lebih dominan . Sebaliknya, waiting time (waktu tunggu) dan dwelling time akan sangat dipengaruhi 

juga oleh faktor document clearance (imigrasi, pabean,  dan lain-lain) dan kemampuan operator, sehingga 

faktor rekayasa teknologi saja tidak akan mampu sepenuhnya berperan di  dalam pengembangannya. 

Sejalan dengan kebutuhan pen ingkatan kapasitas Gross Crane Productivity dan Crane Intensity, maka 

penambahan jumlah, kapasitas dan kecepatan Crane merupakan salah satu tindakan utama yang dapat 

diambil untuk mencapai target yang direnca nakan .  Penggunaan produk crane luar negeri tentu saja akan 

mempercepat realisasi target ini, namun demikian upaya khusus pen i ngkatan kemampuan desain produk 

nasional akan jauh lebih bermanfaat dalam jangka panjang dari sisi pembiayaan yang lebih murah dan 

pengembangan industri mesin dan komponen mesin nasional .  Sehingga hal yang terakhir in i  perlu 

d ijadikan program prioritas untuk mewujudkannya. 

Pengembangan kapasitas pelabuhan Hub lnternasional dan pelabuhan utama untuk melayan i  sandar 

kapal-kapal dengan ukuran (panjang, Iebar, draf) dan kemampuan angkut jumlah kontainer yang lebih 

besar menuntut penambahan kedalaman kolam labuh maupun alur masuk pelabuhan , perluasan kolam 

labuh, penambahan panjang dermaga, serta potensi maintenance dredging d i  a rea kerukan .  

Pengembangan kapasitas in i  juga berpotensi lokasi pembangunan bergeser ke area laut dalam sehingga 

diperlukan kemampuan u ntuk melakukan desa in pemecah gelombang laut dalam, metode konstruksi 

bangunan di laut dalam, serta desain bangunan pengendali sedimen yang efektif. Peningkatan kapasitas 

pelabuhan untuk mampu me layan i  target jumlah konta iner yang jauh semakin banyak menuntut perluasan 

area penumpukan di darat atau pembangunan area penu mpukan di laut. Dalam hubungan ini maka akan 

d ihadapi tantangan keterbatasan lahan di darat, sehingga diperlukan kemampuan u ntuk mendesain 

bangunan penumpukan u ntuk lahan terbatas di  darat atau desa in bangunan reklamasi atau non-reklamasi. 

Pengembangan fasilitas pelabuhan baru di Terminal Kalibaru, Jakarta 

(Sumber. DR Utama, /PC, Pelindo II, Jakarta, KTN 201 6) 
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Waiting Time dan Domestic Dwelling Time sangat erat terkait dengan proses administrasi dokumen
dokumen imigrasi , perdagangan , kepabeanan , dan sebagainya. Meskipun faktor kelancaran proses 
administrasi memakan porsi pengaruh yang paling besar, kemudahan manuver kapal dalam kolam 
pelabuhan dan kapasitas dermaga untuk bersandar kapal dalam jumlah banyak pada saat yang bersamaan 
akan signifikan menurunkan kedua indikator tersebut. Dengan demikian maka desain kolam labuh dan 
dermaga yang memberikan kemudahan manuver dan bongkar muat kapal pada saat yang bersamaan 
merupakan kebutuhan teknologi yang mendesak untuk dilakukan. 

Dalam hal pembangunan pelabuhan-pelabuhan niaga pengumpan lokal maupun pelabuhan
pelabuhan perikanan kelas Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan Pangkalan Pendaratan lkan (PPI) yang 
tidak besar tetapi jumlahnya sangat banyak, maka kecepatan pembangunan dengan kualitas terjamin 
menjadi tuntutan utama. Oleh karena itu , maka sangat diperlukan penyusunan standar proses desain 
maupun Standarisasi desain bangunan fasilitas pelabuhan untuk memudahkan pelaksana konstruksi di 
daerah - yang umumnya kemampuan alat dan teknisnya terbatas - mampu membangun dengan hasil 
yang handal sesuai spesifikasinya. Pada saat yang sama standarisasi desain juga akan menghidupkan 
industri konstruksi bagian bangunan-bangunan standar pelabuhan yang dibangun dalam jumlah yang 
banyak di seluruh Indonesia . 

Inland waterway merupakan salah satu alternatif potensial untuk meningkatkan produktifitas dan 
menurunkan biaya logistik. Bila mengacu ke Eropa , semua sungai sudah dimanfaatkan dengan baik; 
sehingga sungai-sungai di Indonesia juga perlu mendapat perhatian untuk pemanfaatannya . Kalimantan 
Tengah dan Kalimantan Selatan pernah dijadikan percontohan transportasi laut, namun tidak berhasil ; 
Sungai Mahakam, Sungai Kahayan , Sungai Seruyan, serta Sungai Kapuas sangat potensial dan bisa 
dikembangkan; saat ini , belum ada sentuhan teknologi dan dermaga di sungai-sungai tersebut masih 
kurang bagus. Saat ini sedang dikaji penggunaan kanal drainasi Cikarang Bekasi Laut (CBL) untuk inland 
waterway sebagai bagian dari sistem transportasi logistik di Jakarta ; misalkan , penggunaan sebuah 
tongkang kontainer kapasitas 200 TEUs melalui CBL akan mengurangi antrian truk kontainer sepanjang 
200 truk di jalan raya. 

Konsep Inland waterway di Cikarang, Bekasi 
(Sumber: D.R. Utama, /PC, Pelindo-11, Jakarta, KTN 2016} 

Disisi lain , penanggap dari Kementerian Kelautan dan Perikan mengingatkan bahwa dalam rencana 
pengembangan wilayah pesisir terkait pembangunan ekonomi kelautan , potensi bencana a lam dan mitigasi 
di wilayah pesisir harus masuk dalam kajian kelayakan pembangunan , khususnya karena banyak wilayah 
pantai di Indonesia merupakan wilayah sangat rawan bencana tsunami. Demikian juga aturan tata ruang 
laut yang telah ada perlu dipatuhi dan disempurnakan terus-menerus untuk mengatasi berbagai potensi 
permasalahan yang ada , khususnya dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat pembangunan ; 
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sebagai contoh ,  aturan mengenai larangan ekspor pasir laut perlu di laksanakan dengan keras untuk 

mencegah kerusakan lingkungan yang parah akibat perubahan morfologi pantai dan dasar laut yang masif. 

Road Map 

Sesuai dengan strategi dan program maka disusun Peta Jalan (Road map) yang berupa tahapan dan 

sasaran yang akan dicapai dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi kelautan .  Adapun rentang 

waktu implementasinya adalah mulai tahun 201 5  sampai dengan tahun 2040.  

Teknologi fasilitas 
bongkar muat 

Jaringan basis 
data gelombang 

DISKUSI : 

lnovaso tekn pengendah 
sedomenlaso pelabuhan 

lnovaso lekn Rapod 
concrete wharf 

lnovaso Desa1n BW 
LAUT DALAM 

Tekn. Konstrukso 
rapid concrete wharf 

Tekn Konstruhso 
BW iaut d 

• Masalah transportasi laut di Indonesia adalah belum berkembangnya infrastruktur secara merata dan 

adanya inefisiensi pada Pelabuhan yang telah ada. Keberadaan pelabuhan sebagai mother port 

maupun turn around port bagi moda trasnportasi, termasuk kapal pesiar belum berjalan secara optimal. 

Transportasi/logistik laut yang ada saat ini belum memenuh i  standar untuk mendukung program tol laut. 

Trasportasi untuk logistic laut masih d ilayan i  oleh kapal dengan kapasitas relatif kecil <3000 TEUs. 

• Transportasi laut harus menjadi moda transportasi utama sistem logistik yang terintegrasi dengan short 

sea shipping, inland water way serta koneksi antar moda. Oleh karena itu , Perlunya penguasaan 

teknologi pelabuhan dan standarisasi proses perencanaan maupun metode konstruksi pelabuhan. 

Untuk dapat menghasilkan hasil kajian maupun design yg komprehensif, d iperlukan data yang akurat 

dan cukup panjang. Perubahan iklim jangka panjang dan data hidro-oseanografi yang akurat menjadi 

dasar dalam melakukan kajian infrastruktur pantai dan pelabuhan. 

• Hasi l  kongres harus menjadi agenda nasional dan masuk dalam agenda politik agar dapat 

terimplementasi. Perlunya kesinergian a ntara BPPT/badan riset lain dengan DPR setelah kongres 

selesai untuk merumuskan agenda teknologi dan diusulkan ke Dewan/Pemerintah .  Perlunya kolaborasi 

kebijakan Jokowi dan kebijakan politik anggaran dalam penentuan anggaran untuk riset. 
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URAIAN SUMMARY : 

Direktur Jenderal lndustri Logam, Mesin ,  Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian 

Perindustrian mengawali sesi Perkapalan menjelaskan bahwa industri perkapalan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari gagasan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. lndustri ini mempunyai 

peran penting u ntuk menyediakan armada laut yang aman dan efisien dalam mendukung berbagai 

kegiatan ekonomi dilaut, antara lain, pelayaran ,  pertambangan,  perikanan, pariwisata, maupun sebagai 

penyedia alat utama sistem pertahanan (alutsista). Menimbang peran penting diatas, sangat tepat kalau 

industri perkapa lan dikategorikan sebagai salah satu industri strategis serta industri masa depan yang 

penting untuk d itumbuh-kembangkan. Melalu i  Peraturan Pemerintah nomor 1 4  tahun 201 5 tentang 

"Rencana lnduk Pembangunan lndustri Nasional (RIPIN) Tahun 201 5-2035", Pemerintah telah menetapkan 

industri galangan kapal sebagai industri prioritas nasional untuk dikembangkan .  

Selanjutnya, pemerintah terus mendorong penggunaan produksi dalam negeri, beberapa hal  yang 

masih perlu d iperhatikan dalam peningkatan kemampuan produksi kapal mau pu n  komponen kapal di 

dalam negeri, antara lain : 

a. Peningkatan produktivitas melalui  modernisasi fasilitas galangan-ga langan sudah tua serta 

peningkatan kolaborasi dalam klaster industri perkapalan.  

b. Peningkatan penguasaan rancang bangun dan perekayasaan pembangunan kapal dan komponen 

kapal .  

c. Kebijakan fiskal yang mendukung tumbuh-kembangnya industri maritim nasional yaitu industri 

pelayaran dan industri galangan kapal serta industri komponen kapal. 

d. Dukungan dunia perbankan nasional dalam pendanaan di sektor industri maritim yang saat ini 

dirasakan belum optimum. 

e.  Pengembangan standarisasi kapal dan komponen kapal; 

Tantangan industri akan semakin meningkat dengan tren dunia global yang mengarah untuk 

menciptakan industri hijau yang ramah lingkungan , tidak terkecual i  d i  sektor industri perkapalan. Munculnya 

inovasi kapal berbahan bakar LNG, inovasi desain kapal
· 
untuk meningkatkan efisiensi konsumsi bahan 

bakar, serta inovasi bambu dan High-density polyethylene (HOPE) sebagai a lternative material kapal, 

merupakan contoh perkembangan teknologi ramah l ingkungan di sektor perkapalan. 

Untuk menjawab Berbagai tantangan diatas, diperlukan harmonisasi antara kebijakan pengembangan 

teknologi dengan kebijakan industri sehingga inovasi teknologi bisa berhasil baik secara teknis maupun 
market. Saat ini ,  beberapa inovasi teknologi yang sangat dibutuh kan oleh industri galangan kapal adalah 

inovasi teknologi pembangunan kapal yang bisa mempercepat waktu pembangunan kapal dan inovasi 

proses produksi untuk komponen kapal yang sudah dibuat dalam negeri, misalnya jendela kapal, pompa 

dan lain-la in . 

Sebagai Negara kepulauan, angkutan laut di Indonesia memiliki peran yang amat penting dimana 

sekitar 80% angkutan barang domestik dan ekpor impor di lakukan melalui laut. Selain itu, posisi Indonesia 

yang sangat strategis juga berpotensi menjadi Poros Maritim Dunia. Namun selama ini angkutan tersebut 

tetap dikuasai oleh armada asing. Sejak penerapan asas cabotage (INPRES 5/2005) h ingga akhir tahun 

2014,  jumlah armada kapal berbendera Indonesia meningkat tajam (volume ruang muat meningkat sekitar 

1 37 persen) , dimana peningkatan tersebut hampir seluruhnya merupakan kapal bekas berusia tua dari luar 

negeri. Hal ini disebabkan karena masalah struktur modal perusahaan pelayaran nasional yang belum 

mampu memesan kapal baru , serta kapasitas dan tingkat produktivitas galangan kapal di dalam negeri 

yang masih sangat rendah .  Hal ini membuat Pemerintah membebaskan bea masuk kapal bekas guna 

mempercepat pemenu han kebutuhan armada kapal nasional untuk pelayaran domestik. Pada pelayaran 

ekpor impor, armada asing masih menguasai sekitar 97%. 
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PERTUMBUHAN LEBIH DARJ 130% 
TOTAL INVESTASI US$20,6 JUTA 

16.500 Unit 

2005 2015 

8,259Unit 
(136,70 %) 

Tumbuh Rata-rata 7-10% 
pertahun 
Tidak Termasuk NCVS, 
Kapal Negara, Kapal ikan 
dll. 

Pertumbuhan armada kapal berbendera Indonesia 
(Sumber, F. Arifin, PTPAL, 2016) 

Dari sekitar 240 unit galangan kapal di dalam negeri , umumnya berukuran kecil dan bergerak di 

bidang usaha reparasi kapal. Hanya sekitar 50 galangan kapal yang mampu membangun kapal dengan 

total kapasitas terpasang hanya 936.000 DWT, dimana hanya 6 galangan kapal yang mampu membangun 
kapal berukuran 10.000 DWT ke atas, termasuk PT PAL yang sudah berpengalaman membangun kapal 

hingga 50.000 DWT. Dengan kapasitas yang adapun tingkat utilitasnya hanya sekitar 30%, karena tingkat 
produktivitas dan daya saingnya yang sangat rendah , khususnya dalam hal harga dan waktu 

penyelesaiannya. Selain itu , sekitar 75-80 persen komponen kapal masih impor. Semua ini membuat 
belanja devisa negara di sektor industri perkapalan dan transportasi laut masih sangat tinggi . Hal ini 

membuat realisasi total produksi kapal Indonesia belum masuk dalam 20 besar dunia . Prestasi tertinggi 
Indonesia terjadi pada tahun 1998 dimana mampu meraih 0.35% dari total produksi dunia atau sekitar 
225.000 DWT, yang umumnya bersumber dari pembangunan sejumlah kapal tipe Caraka Jaya dan kapal

kapal tanker pesanan Pertamina , serta beberapa pesanan ekspor di PT PAL Indonesia. 

Di sisi lain, persaingan industri kapal dunia semakin ketat dan berkembangnya industri kapal di 
kawasan Asia Pasifik terutama The Asian Triangle (China, Korea, dan Jepang) yang menguasai lebih dari 

85% total produksi dunia . Bahkan Philipina dan Vietnam yang ketika tahun 1998 masih berada di bawah 
Indonesia , kini mampu berada pada posisi 4 dan 6 dunia setelah masuknya investasi asing yang cukup 

besar, khususnya Jepang dan Korea, baik galangan kapal berkapasitas besar maupun industri komponen 
kapal. Perkembangan industri kapal di negara-negara tersebut tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah 

yang mendukung dan klasterisasi industri galangan di beberapa lokasi berdasarkan kapasitas dan fokus 
produknya . 
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Posisi lndustri Perkapalan Dunia 

Strategi Pengembangan industri tidak akan mampu berjalan efektif tanpa dukungan sektor teknologi. 
perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor penting dalam memacu pertumbuhan industri. 
Pengembangan dan penerapan teknolog i tidak hanya berperan dalam inovasi produk tetapi juga untuk 
meningkatkan daya saing industri melalui peningkatan produktivitas . Galangan kapal dalam negeri masih 
punya pekerjaan rumah besar untuk mengejar ketertinggalan dibidang daya saing industri, baik dari segi 
harga maupun waktu pembangunan kapal. Kesenjangan ini harus terus diperpendek melalui perbaikan 
fasilitas produksi yang sudah tua , inovasi peningkatan teknologi pembangunan kapal serta pengurangan 
ketergantungan yang tinggi atas komponen kapal dari luar negeri. 

Di Indonesia , pemerintah selama ini telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendorong industri 
kapal nasional , namun implementasinya tidak terintegrasi secara baik, sehingga industri galangan kapal 
nasional yang merupakan industri hulu tetap saja sulit berkembang. Kini, Pemerintahan Jokowi-JK memiliki 
berbagai program pembangunan sektor maritim untuk mewujudkan daya saing dan kemandirian industri 
kemarit iman nasional (Nawa Cita 1, 3, 6) . Hal ini kembali merupakan momentum yang tepat untuk 
membangun industri ini secara menyeluruh melalui strategi dan pelaksanaan program yang mampu 
memberikan impak yang luas , sehingga seluruh aspek industri kemaritiman tumbuh secara bersama-sama 
dan berkesinambungan . 

Hal tersebut di atas terungkap dari paparan para Pembicara dan penyanggah pada Sub-Komisi 
Perkapalan , serta masukan-masukan dari para peserta berbagai kalangan (pemerintah , pelaku 
usaha/industri , akademisi/peneliti/perekayasa , konsultan , asosiasi dan LSM terkait) . Dari berbagai 
masukan menekankan bahwa, program pengadaan kapal Negara perlu disinkronisasikan dengan 
pengembangan industri maritim di dalam negeri , sehingga program tersebut memberikan multiplier effect 
yang optimal dan berkesinambungan . Harmonisasi kebijakan Pemerintah menjadi kunci yang mampu 
menciptakan daya saing industri secara berkesinambungan , yang didukung dengan inovasi teknologi yang 
berorientasi pada standarisasi produk dan pengembangan industri komponen lokal, serta penyediaan 
tenaga terampil yang memadai. 

Dukungan Pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal kebijakan yang memihak kepada industri 
perkapalan nasional serta badan klasifikasi nasional sebagai pihak ketiga yang melakukan verifikasi dan 
sertifikasi . Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai satu-satunya Badan Klasifikasi Nasional memiliki peran 
penting dalam kemajuan industri perkapalan Indonesia . Produk yang dihasilkan oleh industri perkapalan 
harus disertifikasi sesuai peraturan klasifikasi sehingga mempunyai daya saing yang tinggi serta memiliki 
jaminan standar kualitas , keselamatan serta aman terhadap lingkungan maritim. 
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Oleh karena itu, standarisasi tipe dan ukuran kapal khususnya pada pelayaran domestik merupakan 
bentuk kebijakan teknologi yang mampu mendorong penguasaan teknologi rancang bangun dan 
produktifitas galangan kapal nasional, dan menciptakan skala ekonomi bagi industri komponen lokal dan 
sumberdaya terkait lainnya. Hal ini juga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional armada 
secara menyeluruh, sehingga secara bertahap kemandirian dan daya saing industri perkapalan nasional 
dapat dicapai. 

Besarnya kebutuhan pasar domestik termasuk peremajaan armada kapal menjadi peluang 
standarisasi tipe dan ukuran kapal sesuai karakteristik pelayaran di dalam negeri. Dengan kepastian order 
dan kebijakan yang mendukung akan mendorong perusahaan galangan untuk melakukan revitalisasi dan 
peningkatan kapasitasnya sesuai fokus produk dan menarik investor lokal/asing di sektor industri maritim. 

Dalam sesi diskusi, diusulkan untuk implementasi Submerged Floating Tunnel (SFT) , yang merupakan 
teknologi terowongan-jembatan melayang dalam air (menggunakan hukum archimedes) yang 
diseimbangkan dengan gaya apung , berat sendiri dan dan gaya-gaya tahanan dari system kabel 
sedemikian sehingga terowongan tersebut melayang pada kedalaman tertentu di bawah air. Teknologi 
penyeberangan SFT diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain konstruksi lebih murah , konstruksi 
lebih cepat dan lebih adaptasi terhadap aktivitas geologi. 

Selain itu , teknologi pembersihan tumpahan minyak dan sampah di perairan Indonesia diharapkan 
segera diimplementasikan mengingat saat ini perairan Indonesia sudah dalam status darurat sampah laut. 

Road Map 

lndustri perkapalan bisa diuraikan menjadi industri utama perkapalan yaitu industri galangan kapal dan 
industri komponen sebagai industri pendukungnya . 
llustrasi di bawah ini merupakan kesimpulan dari target-target capaian pada perisode waktu yang telah 
ditetapkan yaitu akhir dari tahun 2020 , 2025 , 2030 dan 2040. Nilai pada setiap akhir dari tahapan waktu 
tersebut merupakan target capaian yang terdiri dari akamulasi dari pertumbuhan industri utama yaitu 
galangan kapal dan industri pendukungnya , yang meliputi kapal kapal kontainer kapasitas besar, kapal 
pengangkut migas, offshore vessel, dan lain-lainnya. 
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Roadmap lndustri Perkapalan (industri utama dan industri komponen pendukung 

ROAD MAP TEKNOLOGI PRODUKSI GALANGAN DAN KOMPONEN 
PENDUKUNG 

2016 - 2020 2021 - 2025 2026 - 2030 2030 - 2040 

PROD UK 

TEKNOLOGI 2.000.000 DWT 4.000.000 DWT 10.000.000 DWT 23.000.000 DWT 

KAPAL 

Galangan Kapal: Galangan Kapal: Galangan Kapal : Galangan Kapal: 

a. Produksi s/d a .  Produksi s/d a. Produksi s/d ' a .  Pro d u ksi s/d 

2.000.000 DWT 4.000.000 DWT 10.000.000 DWT 22.000.000 DWT 

KEMAMPUAN 
b. Reparasi s/d b .  Reparasi s/d b.  Reparasi s/d b.  Reparasi s/d 

3.000.000 DWT 6.000.000 DWT 15.000.000 DWT 25.000.000 DWT 
TEKNOLOGI 

INDUSTRI 
lndustri Bahan Baku lndustri Bahan lndustri Bahan Baku lndustri Bahan Baku 

dan Komponen : Baku dan dan Komponen: dan Komponen: 

Memen u h i  30% Komponen : Meme n u h i  600% Memen u h i  80% 
kebutuhan Memen u h i  50% kebutu h a n  keb utuhan 

keb utu h a n  

Ferry roro; kapal Ferry roro; kapal  Ferry roro; ka pal  Ferry roro; kapal  

p e n u mpang; kapal  pen umpang; kapal  penumpang; kapal  penu m pa ng; kapal  

con ta i ner; kapal  conta i ner; kapal  container; kapal  conta i ner; kapal  

i ka n ;  kapal  patroli tanker; kapal ikan; ta n ker; b u l k  carrier; tan ker; b u l k  carrier; 

TIPE KAPAL d a n  kapal  cepat kapal riset; kapal  kapal  a ngkut ternak; kap a l  a ngkut ternak; 

rudal  patrol i  d a n  kapal  kapal  i ka n ;  kapal  kap a l  i ka n ;  kap a l  

cepat rudal riset; kapal patro l i ;  riset; kap a l  patroli;  

kapa l cepat rudal dan kapal cepat ruda l dan 

kapa l selam kap a l  selam . Kom ponen . Kom ponen . Komponen sistem . Komponen sistem 

permesinan Sistem Pro p u lsi pen d u k u ng M a i n  pendukung Main  

geladak ( Mesin dan Kem u d i  E n g i n e  (pompa, E ngine (pompa,  

jangkar, rantai  ( Poros, propel ler, p u rifier, o i l  water p u rifier, oil water 

jangkar, ja ngkar) daun kem u d i ,  d l l )  separator) separator) . kom ponen kabel . Komponen . Komponen sistem . Komponen sistem 
INDUSTRI kabel kel i strikan Genset d a n  navigasi (radar, navigasi (radar, 

BAHAN BAKU dan sistem Baterai gyro, a uto p i l ot, gyro, a uto p i l ot, 

DAN penerangan (tra nsformer, magnetic magnetic 

KOMPONEN ( l a m p u )  baterai charger, compass, echo compass, echo . Kom ponen m a i n  sistem penu njang sounder, d l l )  sou n der, d l l )  

& E mergency genset, d l l )  . Kom ponen rad i o  . Komponen radio 

switch board . Komponen sea kom u n i kasi d a n  kom u n i kasi  d a n  . Kom ponen sistem water treatment G PS ( G M DSS, U H F, G PS ( G M DSS, U H F, 

Kom u n i kasi . Air cond it ion i ng V H F, l n marsat-C, VH F, l n ma rsat-C, 

system navtek, d l l )  navtek, d l l )  

DESAIN DAN 
Kemampuan Desa i n  Kemampuan Desai n  Kemampuan Desai n  Kemampuan Desain 

REKAYASA 
85.000 DWT kapasitas 100.000 kapasitas 150.000 kapasitas 300.000 

DWT DWT DWT 
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Rancang Bangun dan Rekayasa (TIRBR) 

Dalam menunjang industri maritim diperlukannya klasterisasi maritim yang meliputi industri inti, industri 

penunjang, dan industri jasa yang dikerjakan secara konsisten bersama stakeholder terkait. Untuk 

mempertajam hasil KTN 201 6  di sesi Maritim akan d isampaikan oleh 3 (tiga) pembicara utama .  Pembicara 

pertama, Prof. Dr. lndroyono Soesilo (Staff Kh usus Menteri Pariwisata dan Perhubungan) menyampaikan 

hal berikut ini : 

Sektor prioritas pembangunan meliputi sektor infrastruktur, maritim, energi ,  pangan dan pariwisata . 

Salah satu sektor pembangunan yang paling cepat u ntuk menambah devisa negara yaitu di bidang 

pariwisata. Telah menjadi isu penting di  dunia bahwa devisa Indonesia berasal dari batubara, kelapa sawit 

dan minyak bumi; padahal tren per1<embangannya selalu turun setiap tahun. Hal ini tidak berlaku untuk 

sektor pariwisata yang memiliki tren yang selalu naik. Sektor pariwisata tetap konsisten untuk 

pembangunan ekonomi ke depan .  Oleh karena itu sektor pembangunan yang nantinya akan diprioritaskan 
adalah sektor pariwisata bahari .  
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Pada tahun 2009, target devisa negara sebsear USD 20 M yang setara dengan 20 juta wisatawan. 

Dimana 4 juta diantaranya merupakan pariwisata bahari .  Lokasi destinasi pariwisata proritas meliputi 

Bangka Belitung , Pulau Seribu, Tanjung Lesung , Mandal ika Lombok , Labuan Baja, Wakatobi, dan Morotai. 

Target pembangunan infrastruktur ditargetkan selesai pada tahun 201 9 , dimana hal pertama yang akan 

di laksanakan adalah kebijakan penunjang berupa visa free atau bebas visa untuk 1 69 negara . Selanjutnya 

penghapusan perij inan Cruising Application fat Indonesian Territory (CAIT) dan pengiriman imigrasi yang 

selesai dalam waktu satu hari .  Wisata bawah air yang ada di Indonesia harus didukung oleh peta potensi 

wisata se lam Indonesia. Sail Nusantara harus d ipromosikan sebagai wisata bahari Indonesia dengan target 

pembangunan infrastrukturnya yang didukung serta pendekatan tourism dan pengembangan wilayah .  

Untuk meningkatkan devisa melalui sektor pariwisata, seharusnya akses masuk turis tidak d ipersulit 

seperti peraturan lama. Pada aturan baru tidak perlu lagi sebuah kapal cruise pergi dan pulang dengan 

penumpang yang sama. Kapal cruise tidak perlu memakai hotel karena difasilitasi tempat tidur yang 

nyaman.  Di Indonesia hanya 2 pelabuhan yang bisa disandari kapal besar yaitu Tanjung Priok dan Sa bang. 

Belum ada rencana Indonesia membangun Cruise Ship Harbour. Kota Sabang jadi pulau yang sering 

disingah i  oleh kapal cruise dikarena kan fasilitas kolam labuh yang memadai serta wisata bekas Tsunami 

Aceh. Sementara itu di Tanjung Priok masih di labuhkan di tempat yang sama dengan kapa l kontainer. 

Pemerintah mentarget pada tahun 201 9 sebanyak 20 juta wisatawan manca negara ,  4 juta 

diantaranya adalah wisata bahari . Dengan target devisa tahun 201 9  adalah sebesar 20 milyar USD. Untuk 

itu perlu memperkuat antraksi, aksebilitas, amenitas. Pembangunan pariwisata akan membuka lapangan 

pekerjaan, membang kitkan ekonomi kreatif, mendorong UKM serta melestarikan seni & budaya nusantara. 

Pembicara kedua,  Dr. lr. Ridwan Djamaluddin, M.Sc. (Deputi Kepala BPPT Bidang Koordinasi 

lnfrastruktur) mewakili Dr. Rizal Ramli - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, 

menjelaskan bahwa skenario Kemenkomar adalah memiliki paradigma poros maritim yang berupaya 

melakukan percepatan pembangunan di bidang maritim. Hal ini  tidak semata-mata masalah konektivitas 

menggunakan kapal akan tetapi juga via udara yang juga tetap menjadi konteks maritim. 

Dalam programnya Kemenkomar memiliki 4 program maritime, yaitu (1 ) pembangunan bidang 

kedaulatan maritim (2) pembangunan sumber daya a lam dan jasa . Contoh potensi perikanan masih besar 

be lum d imanfaatkan dengan baik, lebih sulit pengelolaannya karena harus berbasis teknologi (3) 

pembanguan lnfrastruktur; menguasai laut harus menyed iakan kapal dan pelabuhan yang memadai .  Di 

wisata kepulauan sudah sulit mencapai konektivitas (4) Pembangunan SDM, lptek dan budaya bahari. 

Harapan program maritim belum semuanya terimplementasi dari program-program yang disusun karena 

RKP 201 7 bidang maritim masih jauh harapan menjadikan maritim sebagai arus utama pembangunan 

I ndonesia. Hal ini menjadikan maritim sebagai proritas pembangunan ini belum terlihat. Usulan 

kemenkomar untuk mengimplemantasikan program-program maritim maka harus berkomitmen bukan 

hanya di pemerintah ,  namun juga di industri. 

Di bidang infrastruktur maka lndustri galangan kapal sedang kebanjiran order pengadaan kapal 

negara, d imana kebijakan pemerintah memberi insentif galangan kapal di Jawa maupun di luar pulau Jawa. 

Pada RKP 20 1 7, tema rencana ke�a pemerintah ditekankan pada infrastruktur  dan pemerataan 

pembangunan yang terdiri dari empat agenda besar: lnfrastruktur ekonomi, Kesempatan kerja , Mengurangi 

kesenjangan antar daerah ,  dan Mengurangi kemiskinan . 

Jika pemerintah tidak dapat mewujudkan empat agenda di atas karena kapasitas teknis, mak<1 

pencapaian tidak a kan maksima l .  Padahal ,  untuk bidang kemaritiman diharapkan solid. Salah satu cara 

yang dapat di lakukan adalah bahwa perusahaan asing yang akan masuk ke Indonesia harus beke�asama 

dengan perusahan nasional. 

Upaya nyata untuk mengembangkan maritim yaitu mendorong Indonesia Timur untuk berkembang 

misalnya Morotai dan Sarong. Pembaga pendanaan baik dari luar maupun dalam negeri pada sektor 

maritime, masih belum lancar. Hal  ini dapat dari kemajuan perekonomian yang belum terlihat secara nyata. 
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Pembangunan kapal angkut ikan hidup sebagai wacana belum menjadi realita sampai saat ini .  Ke 

depannya, diharapkan kapasitas teknis bisa menjadi lebih baik dipelihara secara terus menerus. Beberapa 

hal yang menjadi catatan bahwa kemenkomaritim mengajak meningkatkan kapasitas teknis adalah adanya 

pengembangan teknologi yang mendukung maritime. Sektor ini bukan hanya harus kuat di sisi kapal laut 

dan pelabuhan akan tetapi juga fasilitas pendukung lain yang harus dibangun seperti hotel, infrastruktur 

dan penyediaan konversi teknologi air I aut menjadi air tawar. 

Pembicara ketiga, Dr. Erzi Agson Gani, M.Eng. (Deputi Ka . BPPT Bidang TIRBR-BPPT) 

menghrapkan bahwa setelah hasil Kongres Teknologi Nasional (KTN) akan ada tidak lanjut dalam bentuk 

rencana induk pengembangan industri maritim nasional. Latar belakang presentasi ini adalah potensi 

kemaritiman yang dimil iki Indonesia merupakan sebuah anugerah besar. Indonesia berpotensi memiliki 

banyak jenis ikan, wisata maritim, pantai indah ,  yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan lain

lain; akan tetapi semua ini masih belum bisa d imanfaatkan secara maksimal .  

Berbagai  roadmap dibuat untuk dijadikan acuan pengembangan bidang maritim yang dibutuhkan 

dalam rangka optimalisasi transformasi potensi kemaritiman menjadi industri yang besar dan maju .  Strategi 

yang ditetapkan dengan segala keterbatasannya adalah untuk membatasi ruang lingkup bahan acuan yang 

akan dibahas. Sebagai prioritas, bidang maritim ini dibatasai ke dalam 3 sub bidang yaitu kepelabuhan, 

perkapalan dan kelautan .  Di masa yang akan datang fokusnya akan dikembangkan kearah wisata bahari, 

industri maritim perikanan, shipbulding dan repair, perhubungan laut, bangunan lautlpelabuhan dan jasa 

kelautan serta kontrol penangkapan ikan.  Strategi yang akan d i lakukan adalah membuat cluster strateg i .  

KTN ini adalah wahana untuk mempublikasikan dan mengekspose bidang maritim yang akan berguna 

dalam proses penyamaan persepsi yang melibatkan para stakeholder bidang maritim. Di ditargetkan tahun 

2040 maka PDB kontribusi perekonomian Indonesia 40% berasal dari bidang maritim. 

DISKUSI : 

1 .  Budi Kristianto - Assisten Pemerintah Kota Probol ingo 

Kondisi kota probolingo: skenario pembangunan maritim sebagai potensi daerah mencakup banyak 

hal yang tujuannya adalah u ntuk memberantas kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Visi ini  

masih dapat diperkuat karena di  Probolinggo masih terdapat 3 pelabuhan yang d ioperatori oleh 

Pelindo I l l  dan satu pelabuhan lain yang sedang dibangun oleh kementerian perhubungan.  

Diharapkan bahwa ketiga pelabuhan dapat mendukung pembangunan serta menyediakan 

kesempatan kerja dan memberatas kemiskinan. Selain itu terdapat konektivitas antara dinas 

perhubungan dengan instansi lain yang terkait, dalam memprioritaskan infrastruktur sebagai sarana 

pembangunan. Sebagai contoh ,  bongkar muat batubara memerlukan infrastruktur jalan .  Koordinasi 

yang intensif antara pemerintah kota dan propinsi dan pel indo, belum memberikan hasil riil yang 

proposional dalam mengelola pelabuhan niaga dan sarana perhubungan lainnya. 

2.  Kuswanto - BPPT 

Untuk sektor maritim, BPPT sudah berhasil membuat desain jembatan yang akan dipergunakan u ntuk 

menghubungan antar pulau di  pulau Layang . Pemerintah dalam hal ini  masih perlu membantu dalam 

memberi rekomendasi dan kebijakan untuk memperlancar kegiatan ini .  

3 .  Nimmi Zulbanami - Staf Pengajar IPS 

Sektor-sektor yang banyak terlibat di  bidang maritim diharapkan dapat menyusun zonasi wilayah 

perikanan di  Indonesia. lnfrastruktur dibangun secara komprehensif; misalnya pada sektor kelautan, 

jika di  suatu tempat terdapat tempat lelang ikan, maka harus disertai dengan kondisi pelabuhan yang 

baik  dan sarana pengangkutan dan menjadi pendukungnya . Metode perhitungan ketersediaan ikan 

dengan pendekatan biologis yang d igunakan sekarang disarankan dirubah dengan menggunakan 

perhitungan jumlah kapal tangkap yang masuk beserta hasil tangkapannya. 

Perlunya kerja sama yang baik antara pusat dan pemerintah kota dalam membagi wilayah 

penangkapan ikan.  Perlunya pemanfaatan ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) h ingga 12 mil sehingga 
eksplorasi kelautan dapat maksimal. 
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4. Alisyahbana 

Potensi pariwisata memiliki beberapa masa lah, diantaranya: Hanya 1 /3 pulau d i  Indonesia dapat 

dihuni .  Sa lah satu penyebabnya adalah karena tidak adanya teknologi dalam menghasilkan air tawar. 

Mengembangkan teknologi yang tepat sehingga dapat membuat para nelayan tidak berburu mencari 

ikan di laut, akan tetapi beternak di laut. 

KESIMPULAN : 

Potensi-potensi di bidang kemaritiman yaitu perikanan, pariwisata bahari ,  kelautan dan pelabuhan. Potensi 

in i  bisa dimanfaatkan jika kita dapat memenuhi  infrastrukturnya. Roadmap industri maritim dibuat dengan 

tujuan membuat rencana baru sebagai pedoman pengembangan industri maritim secara terpadu.  



' 

Kongres Teknologi Nasional 
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

PENUTUPAN DAN REKOMENDASI HASIL 

KONGRES TEKNOLOGI NASIONAL 2016 

Penyampaian Hasil Rumusan Kongres Teknologi Nasional 2 0 1 6  

Rumusan I : Komisi Bidang Energi 

Dr. lr. U nggul Priyanto, M.Sc. 

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi (BPPT) 

Rumusan I I  : Komisi Bidang Pangan 

Prof. Dr.Eng. Eniya Listiani Dewi, B.Eng., M.Eng. 

Deputi Kepala BPPT Bidang Teknologi Agroindustri 

dan Bioteknologi 

Rumusan Ill : Komisi Bidang Maritim 

Dr. lr. Erzi Agson Gani, M.Eng. 
Deputi Kepa la BPPT Bidang Teknologi l ndustri 
Rancang Bangun dan Rekayasa 

Penanggap I : Komisi Bidang Energi 

l r. Satya \1\/idya Yudha, ME., M.Sc. 

Anggota Komisi VI I DPR Rl 

Rumusan I I  : Komisi Bidang Pangan 

Dr. Zulkiflimansyah, SE.,  M.Sc. 

Anggota Komisi VI I  DPR Rl 

Rumusan Il l  : Komisi Bidang Maritim 

Rieke Diah Pitaloka, M.Hum. 

Anggota Komisi VI DPR Rl 

-



- Kong res Teknologi Nasional 
� Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

Latar Belakang dan Permasalahaan 

Pemerintah Indonesia telah menetapkan arah kebijakan dan strateg i pembangunan nasional yang 

tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 7  Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang d ilaksanakan dalam empat tahapan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah (RPJMN). Pada tahapan RPJMN I l l  (201 5-201 9) rumusan arahan prioritas kebijakan pemerintah 

diarahkan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan 

pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggu lan sumber daya alam dan sumber 

daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. 

Penekanan arah kebijakan dan strategi pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian 

dima ksudkan untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian nasional, d i  mana pada tahapan RPJMN I l l  

(201 5-201 9) pembangunan pertumbuhan ekonomi nasional d iarahkan untuk mewujudkan perekonomian 

yang lebih mandiri melalu i  penggiatan sektor-sektor strategis ekonomi domestik yang d idukung oleh 

pembangunan kedaulatan pangan dan energi, serta peningkatan akselerasi industri untuk memenuhi 

kebutuhan ekspor dan kebutuhan dalam negeri. 

Indonesia memiliki kekayaan alam yang dapat menjadi keunggulan kompetitif sekaligus menjadi 

potensi nasional ,  seperti agroindustri dan industri pertambangan.  Namun ,  sektor-sektor berbasis 

sumberdaya alam (resource based economy) masih belum dikelola secara optimal, seh ingga kurang 

mampu memberikan kontribusi terhadap penyediaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing bangsa. 

Karenanya, diperlukan langkah-langkah strategis dengan mengubah sumberdaya alam menjadi bernilai 

tambah tinggi dengan melakukan transformasi peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia. 

Dengan demikian ,  sektor-sektor tersebut dapat menjadi harapan baru bagi pengembangan ekonomi 

nasional .  Untuk mendorong pembangunan ekonomi dan industri yang tangguh dan mandiri perlu d idukung 

oleh pertumbuhan energi yang memadai serta meminimalkan dampak lingkungannya melalui strategi 

harmonisasi tiga E, yaitu pertumbuhan ekonomi harus di imbang i dengan pertumbuhan energi dan 

meminimalkan environmental impact. 

Sementara itu , Indonesia saat in i  telah memasuki era lampu kuning dalam penyediaan energi 

nasional .  Status net impotir minyak sudah terjadi sekitar tahun 2004 dan d iperkirakan defisit a kan semakin 

membesar, karena kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) secara nasional yang semakin tinggi tidak 

di imbangi oleh produksi dalam negeri. Berdasarkan Outlook Energi Indonesia tahun 201 6  yang dibuat oleh 

tim BPPT, apabila tetap dalam kondisi business as usual (BAU) seperti saat ini, net importer gas akan 

terjad i sekitar tahun 2027. Situasi dapat lebih memburuk dengan adanya percepatan pembangunan di 

beberapa sektor, sehingga kondisi net importer gas akan lebih cepat terjadi .  Selain itu, dengan pola 

konsumsi dan ekspor batubara mengikuti trend selama ini dan bila tidak ada penemuan cadangan baru, 

maka batubara akan habis pada tahun 2046. 
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Permasalahan bahan bakar di sektor transportasi maupun industri selalu menjadi perhatian publik 
akibat dari pemanfaatan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang sangat dominan di sektor ini. Secara 
teknis BBM masih merupakan bahan bakar yang paling mudah diakses oleh masyarakat dibandingkan 
jenis energi lainnya ka rena sistem transportasi nasional saat ini masih berbasis pada BBM. 
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Di sektor kelistrikan, kebutuhan listrik nasional terus meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 6.8% 
per tahun selama satu dekade terakhir, sedangkan rasio elektrifikasi nasional masih sebesar 87% pada 
tahun 2015. Berdasarkan data pertumbuhan kebutuhan listrik pada lima tahun terakhir, kebutuhan 
pembangkit pada tahun 2025 diperkirakan akan mencapai 124 GW dan pada tahun 2040 akan mencapai 
249 GW. Di antara sekian jenis pembangkit listrik yang ada, PL TU batubara masih mendominasi dengan 
kapasitas mencapai 52% dari total kapasitas pembangkit listrik yang terpasang . Dominasi batubara sebagai 
bahan bakar pembangkit listrik masih belum tergantikan oleh bahan bakar lainnya. lronisnya, cadangan 
batubara yang ada semakin terkuras akibat produksi yang tidak terkendali dan sebagian besar untuk 
ekspor. Hal ini dapat menjadi persoalan serius terhadap keberlanjutan penyediaan listrik, bila masih tetap 
mengandalkan pasokan batubara . Karenanya , kebutuhan pembangkit listrik baru harus diselaraskan 
dengan ketersediaan bah an bakar yang ada. Dengan semakin terbatasnya cadangan bahan bakar fosil dan 
lambatnya pemanfaatan energi terbarukan, perlu dilakukan berbagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan 
listrik nasional ke depannya. 
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Terkait dengan hal tersebut, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang kebijakan energi 
nasional mentargetkan kontribusi Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23% dari bauran energi nasional 
pada tahun 2025 mendatang. Target bauran energi nasional meskipun sangat berat untuk dicapai, namun 
harus dipandang positif sebagai keseriusan pemerintah untuk pemanfaatan secara maksimal sumber 
energi baru dan terbarukan . Pemanfaatan energi alternatif baik di sektor bahan bakar maupun kelistrikan 
tampaknya menjadi suatu keharusan untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. 
Terlebih lagi bila dilihat pengaruhnya pada masalah lingkungan yang menjadi semakin serius baik di tingkat 
lokal maupun global. 

Pembangkit : 53.1 GW 

Pembangkit : 115 GW 
Konsumsi Energl : 1.4 TOE/cap 
Konsumslllstrl k : 2500 kWh/cap 
Rasio Elektrifikasf : mendekati 100% 

Konsumsi Energi : 0.71 TOE/cap 
Konsumsl llstri k : 787 kWh/cap 
Raslo Elektriflkasl : 82.4% 

2025 

2014 

Pembangkit :430 GW 
Konsumsl Energl : 3.2 TOE/cap 
Konsumsi llstrl k : 7000 kWh/cap 

Target bauran energi berdasarkan PP No. 79/2014 
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Road Map Teknologi Energi 

1. Roadmap Teknologi Bahan Bakar (2015-2045) 

Diversifikasi sumber energi dan efisiensi pemanfaatan bahan bakar menjadi isu utama dalam 
rangka mendukung ketahanan energi nasional , khususnya untuk penyediaan energi yang berkelanjutan . 
Namun kenyataan menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap bahan bakar fosil diperkirakan masih 
akan berlanjut, sehingga target pemerintah untuk meningkatkan kontribusi EBT terhadap bauran energi 
sebesar 23% pada tahun 2025 diperkirakan akan sulit dicapai. Hal ini dikarenakan beberapa hal, di 
antaranya : 
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Proyeksi kemampuan penyediaan EBT berdasarkan Outlook BPPT 

a. Pengguna energi di sektor transportasi masih sangat tergantung terhadap Bahan Bakar Minyak 
(baik solar maupun bensin) . Tanpa ada perubahan radikal dari sisi teknologi penggunanya , maka 
ketergantungan kendaraan terhadap BBM sulit dihapuskan. Karenanya , pengalihan jenis kendaraan 
dari berbasis BBM menjadi Bahan Bakar Nabati (BBN) , dan BBG menjadi salah satu solusi alternatif 
untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM di sektor transportasi. Selain itu pengembangan 
sistem transportasi berbasis listrik juga harus mulai dilakukan, khususnya untuk transportasi publik, 
seperti kereta listrik, bus listrik dan lain-lain . 

b. Bahan bakar untuk pembangkit listrik skala besar masih akan didominasi oleh batubara , karena 
pembangkit listrik berbasis EBT pada umumnya terkendala dengan kapasitas pembangkitan yang 
kecil dan operasional yang fluktuatif tergantung dari lokasi dan cuaca. Karenanya , Pembangkit 
Listrik Tenaga Nuklir (PL TN) menjadi salah satu pilihan untuk pembangkit skala besar yang mampu 
bersaing dengan PL TU Batubara , sebagai sumber pembangkit listrik yang akan menopang beban 
dasar (base/oad). 

c. Di sektor rumah tangga , ketergantungan terhadap bahan bakar fosil juga sulit dikurangi dikarenakan 
alternatif bahan bakar pengganti LPG masih sangat terbatas, terutama jika dilihat dari kesiapan 
infrastruktur dan ketersediaan teknologinya. Di sisi lain , penggunaan listrik dari tahun ke tahun yang 
terus meningkat dipenuhi melalui PL TU berbahan bakar batubara ataupun PL TD berbahan bakar 
minyak diesel. Karenanya , pemanfaatan sumber-sumber gas terbarukan , seperti Biogas, Gasifikasi 
biomassa dan lain-lain perlu dipercepat dengan diiringi oleh pengembangan jaringan gas kota untuk 
rumah tangga . 
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d. Di sektor industri, kontribusi batubara maupun gas bumi diperkirakan akan semakin meningkat 
dikarenakan diversifikasi ke sumber-sumber EBT lainnya masih belum bisa diharapkan. Karenanya, 
pemanfaatan biomassa dan teknologi pemulihan panas buang dapat diperluas untuk mengurangi 
pemanfaatan sumber-sumber energi fosil yang tak terbarukan . 

lsu Uta rna: 
• Cadangan migas terus menurun 
• Subsitusi BBM di sektor transportasi 
• Peingkatan Pemanfaatan BBG di sektor 

rumah tangga 
• Pemanfaatan batubara Lokal dengan 

teknologl yang efisien dan ramah 
lingkungan 

Biodiesel Gen 1 '------~ 
Pembangunan Jargas kota 
Peningkatan Kapasitas Kilang 
Pulverized Coal 

Hi&h Eff Oil Recovery 
Cooal Uquffication 

Proyeksi kemampuan penyediaan EBT berdasarkan Outlook BPPT 

Sebagai solusi jangka pendek maupun jangka panjang untuk mengatasi kesenjangan antara 
kebutuhan dan penyediaan, maupun kesenjangan antara target KEN dan capaian ke depan, perlu disusun 
roadmap teknologi bahan bakar sebagai berikut: 

2. Roadmap Teknologi Bahan Bakar di Sektor lndustri 

Visi untuk penyediaan bahan bakar di industri adalah memanfaatkan sumber daya batubara lokal secara 
lebih bersih. Peningkatan kebutuhan batubara di sekor industri perlu diantisipasi melalui pemanfaatan 
teknologi batubara bersih seperti gasifikasi batubara yang diperkirakan mulai dimanfaatkan secara masif 
sejak tahun 2020, dan terus meningkat sampai dengan tahun 2045. Pemanfaatan batubara kualitas rendah 
secara komersial di lndustri dapat didorong sejak tahun 2025. Biomassa sebagai substitusi batubara untuk 
bah an bakar di industri, dapat segera didorong pemanfaatannya sampai dengan tahun 2045. 

3. Roadmap Teknologi Bahan Bakar di Sektor Transportasi 

Solusi altematif solusi untuk mengurangi penggunaan BBM yang sangat dominan di sektor transportasi 
adalah dengan mendorong pemanfaatan BBN untuk menggantikan bahan bakar solar dengan biodiesel 
maupun bensin dengan bioetanol. 

Untuk saat ini kebijakan pemanfaatan biodiesel hingga 20% atau 820 (khususnya berbahan baku 
CPO) cukup efektif untuk menekan penggunaan BBM di sektor transportasi khususnya solar. 
Pengembangan biodiesel generasi kedua diharapkan bisa mulai dimanfaatkan secara komersial pada 
tahun 2025 untuk mengatasi keterbatasan ketersediaan lahan kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel. 
Untuk menggantikan minyak bensin, pengembangan bioetanol menjadi tidak terelakkan setelah sekian 
lama maju mundur kebijakannya . Dimulai dari pemanfaatan biopremium 5% pada tahun 2020 sampai 10-
15% di tahun 2030. Dari sisi produksi bioetanol tidak hanya produksi generasi pertama berbasis tepung, 
namun produksi bioetanol generasi kedua berbasis lignoselulosa perlu didorong agar masuk secara 
komersial di tahun 2025. Di tahun 2035 diharapkan produksi BBN berbasis Biorefinery atau Greendiesel 
maupun Green Gasoline mulai bisa dimanfaatkan secara komersial. Sehingga setidaknya pada tahun 2045 
diharapkan Bioenergi (BBN maupun Biomassa) mampu menggantikan setidaknya 20% dari total kebutuhan 
BBM nasional. 
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4. Roadmap Teknologi Bahan Bakar di Sektor Rumah Tangga 

Di sektor rumah tangga LPG yang saat ini menjadi bahan bakar utama perlu segera dicarikan alternatif 
penggantinya , karena ketergantungannya terhadap impor. Dimulai dari Gas Kota yang secara bertahap 
perlu dikembangkan infrastruktur jaringan gasnya. Pengembangan Biogas untuk penyediaan bahan bakar 
skala komunal dikembangkan menjadi BioSyngas pada tahun 2025 dan BioCNG di tahun 2035 diharapkan 
mampu menjadi alternatif pengganti LPG. 

5. Roadmap Teknologi Kelistrikan (2015- 2045) 

A. Pembangkit Listrik Skala Besar 

Pembangkit skala besar sampai dengan tahun 2045 masih akan didominasi dengan PL TU 
Batubara. Namun, mengingat semakin terbatasnya cadangan batubara dan semakin ketatnya 
standard lingkungan hidup, maka teknologi akan bergeser ke arah teknologi PL TU berefisiensi tinggi 
dengan teknologi Boiler Super Kritis (Supercritical Boiler) yang diperkirakan akan menjadi trend 
teknologi PL TU sampai dengan 2020, dan selanjutnya akan berkembang ke teknologi Boiler Ultra 
Super Kritis sampai dengan tahun 2035. Teknologi Integrated Gasification Combined Cycle (IGCC) 
diperkirakan akan berperan pada tahun 2025. 

lsu Uta rna : 
• Diversifikasi pengurangan konsumsi 

energi fosil 
• Kebijakan mitigasi perubahan lklim 
• Energy security 

Teknoloci 
Ptmbane:kitPLTU, 
PlTG/U, PLTP, PlTN 

Teknolo&i Pembanckit 
PlTU,PlTG/ U,PlTP, PlTN 

Rasio elektrifikasi 100% 

'----+ PLTEBT 23% 

Dominasi PLTU batubara ultra/superkritis, Co· firing, 
Pembangunan PLTN, Rasio Elektrifikasi 100% 

Dominasi PLTU batubara 

Roadmap teknologi pembangkit listrik 

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa cadangan batubara semakin menipis dan persyaratan 
lingkungan yang semakin ketat, maka diperlukan alternative pembangkit skala besar sebagai 
substitusi PL TU Batubara . Dalam kaitan ini PL TN merupakan pilihan realistis karena teknologi 
pembangkit ini memiliki densitas energy yang lebih besar dari PL TU batu bara dengan emisi yang jauh 
lebih rendah. Seperti diketahui teknologi PL TN sangat handal dan tingkat keamanan yang sangat 
tinggi dan sesuai untuk operasi baseload . Memiliki harga bahan bakar yang stabil , biaya produksi yang 
bersaing , pasokan bahan bakar yang secure. 

PL TN dengan teknologi terkini (Gen Ill+) diharapkan telah beroperasi pada tahun 2030 dengan 
kapasitas 2000 MW. Kapasitas PL TN diha rapkan meningkat menjadi 6.000 MW di tahun 2045 dengan 
teknologi yang baru , yaitu PL TN Generasi IV (HTGR) ataupun yang berbasis bah an bakar Thorium. 

Pembangkit skala besar lainnya , seperti PL TGU (combined cycle) berbahan bakar gas juga 
masih perlu dibangun sebagai pendamping PL TU batubara dan PL TN . Adapun bahan bakar 
pembangkit tersebut dapat berasal dari gas bumi atau bahan bakar coal bed methane yang 
diperkirakan akan mulai digunakan luas pada tahun 2025. Sedangkan untuk PL TFC (Fuel Cell) skala 
besar diperkirakan akan mulai masuk tahun 2035 ke depan dangan bahan bakar gas alam. Untuk PL T 
EBT skala besar, yang diharapkan berperan besar adalah PL T Biomassa atau dual fuel biomassa
batubara dan PL T Panas Bumi. Ada pun target untuk PL T berbasis biomassa diperkirakan setidaknya 
sebesar 3% dan untuk PL TP sebesar 5% dari kapasitas pembangkit. 
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B. Pembangkit Listrik Skala Kecil dan Tersebar 

Guna memenuhi target rasio kelistrikan ,  khususnya di daerah-daerah terpencil, PL TD masih akan 
menjadi teknologi utama. PL T EBT lainnya seperti PL T Bayu dan PL T Sel Surya dapat dipakai untuk 

pembangkit skala kecil d i  daerah-daerah tertentu. Sedangkan PL TD dapat menggunakan 

Biodiesei/PPO sebagai alternatif substitusi minyak solar sehingga kontribusi Energi Baru dan 

Terbarukan dapat lebih ditingkatkan. 

Dari sisi jaringan, pengembangan teknologi jaringan cerdas atau smart grid diperlukan untuk 

menciptakan sistem kelistrikan yang lebih handal dan efisien. Teknologi tersebut juga sekaligus untuk 

mengadopsi pemanfaatan pembangkit EBT skala kecil tersebar agar dapat diintegrasikan ke dalam 

jaringan sistem kelistrikan baik lokal maupun interkoneksi. Dimulai dari pengembangan jaringan smart 

grid untuk perkotaan dengan memasang Smart Meter sejak tahun 2020, disusul untuk aplikasi smart 

grid di daerah pedesaan/rural pada tahun 2035, dan diharapkan pada tahun 2045 sudah terpasang 

jaringan smart grid di seluruh Indonesia 

Hasil Pembahasan 

Kongres Teknologi Nasional pertama (KTN-1 )  bidang energi membahas beberapa isu penting, antara lain 

terkait dengan: (1 ) Ketahanan Energi Nasional, (2) Tantangan dan lnovasi Teknologi Energi, dan (3) Peran 

Teknologi untuk Pemenuhan Energi Nasional. Pertemuan yang dibagi ke da lam 7 (tujuh) sesi dalam 

Kongres, menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu: 

1 )  Ketahanan Energi Nasional 

• Peserta kongres sepakat bahwa kondisi energi nasional saat in i  dalam keadaan kritis. 

• Opsi pemanfaatan EBT tanpa memasukkan nuklir secara realistis tidak mampu mencapai 23 % 

pada 2025 sebagaimana diamanatkan pada PP No. 79/201 4. 

• Beberapa pihak memproyeksikan PL TN tidak dapat dihindari untuk memenuhi kebutuhan l istrik 

skala besar. Karenanya,  road map PL TN termasuk penyiapan bahan bakar direkomendasikan 

untuk segera d ipastikan. 

2) Arah Kebijakan Nasional Pemanfaatan Bahan Bakar 

• Mencari sumber minyak baru atau mengoptimasikan sumber minyak yang sudah ada melalui 

inovasi teknologi yang advance (Enhanced Oil Recovery) dan eksplorasi min yak lepas pantai. 

• Perlu koordinasi yang menyangkut tataran kebijakan termasuk di dalamnya tata kelola energi 

yang terencana dengan baik sehingga bisa di implementasikan .  

• Meningkatkan kontribusi biodiesel dari 820 yang d imulai 6 Januari 201 6  menjadi B30. 

• Perlu dilakukan inovasi teknologi yang memungkinkan penggunaan Bio-Crude Oil (BCO) sebagai 

bahan bakar maupun bahan baku kilang (oil refinery). 

3) EBT Sebagai Sumber Bahan Bakar: Tantangan dan lnovasi Teknologinya 

• Program BBN untuk substitusi BBM urgen segera direalisasikan untuk menekan defisit BBM yang 

semakin besar. 

• Pemanfaatan BBN secara masif masih menghadapi kendala oleh penyed iaan dan harga bahan 

baku serta tingginya biaya proses produksi. Karenanya, harus dikelola dengan memperkuat 

regulasi yang kondusif. 

• Konsep perkebunan energi perlu direalisasikan dalam rangka mencapai swasembada bahan 

bakar cair dengan terlebih dahulu menetapkan kebijakan tentang tanaman energi yang harus 

dikembangkan sebagai bahan baku BBN. 
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4) EBT untuk Kelistrikan : Tantangan dan lnovasi Teknologinya 

• Potensi panas bumi di Indonesia adalah terbesar di dunia, namun mayoritas berentalpi 

rendah/medium. Jenis teknologi PL TP yang layak dikembangkan adalah :  conventional binary, 2 

phase binary, Geothermal Combined Cycle Unit (GCCU), dan Integrated Geothermal Combined 

Unit (IGCCU) 

• Pembangkit listrik EBT (Surya dan Bayu) berpotensi untuk memenuhi  kebutuhan listrik baik di 

perkotaan dengan sistem rooftop maupun daerah terpencil dan kawasan Indonesia Timur. 

• Dalam penerapannya diperlukan teknologi smart (micro) grid untuk penetrasi sumber-sumber EBT 

yang optimal. 

5) Sesi Teknologi :  Advanced Power Plant 

• Teknologi sistem keselamatan PL TN saat ini  sudah ada pada level yang tinggi (passive safety

relative system) dan didukung dengan penyediaan bahan baku melalui konsorsium IAEA. Untuk 

penerapannya diperlukan komitmen dan konsistensi kebijakan pemerintah serta dukungan dari 

berbagai pemangku kepentingan.  

• Teknologi PL TU perlu mengadopsi teknologi dengan efisiensi tinggi, termasuk teknologi Ultra 

Super Critical Boiler (>240 bar). 

• Teknologi CFB tepat diterapkan untuk PL T Biomassa-Batubara, khususnya untuk pembangkit 

listrik skala kecil dan menengah (50-200 MW) . 

• lndustri PV nasional yang berkelanjutan perlu dibangun dari hu lu sampai h il i r. Untuk itu perlu 

ditetapkan skala keekonomian .  

6)  Peran Teknologi Sebagai Terobosan Pemenuhan Kelistrikan Nasional 

• Efisiensi energ i  pada industri maupun gedung komersial, dapat di lakukan melalui 

perencanaan/disain dan aplikasi teknologi yang efisien maupun retrofit sistem yang sudah 

terpasang 

• Panas buang di industri merupakan potensi sumber energi yang perlu didorong pemanfataannya 

melalui teknologi kogenerasi. 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Dengan mempertimbangkan pentingnya penyediaan energi nasional yang berlanjutan dan dalam rangka 

meningkatkan ketahanan dan kemandirian nasional di bidang energ i ,  maka Indonesia harus segera 

memberdayakan dan membangun sistem energi nasional yang menjamin pengelolaan, pasokan dan 

ketersediaan sumber  daya energi domestik sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam 

konteks kemandirian energi tersebut, hasil-hasil riset dan inovasi teknologi karya bangsa bersandingan 

dengan upaya alih teknologi dari pihak luar perlu lebih d ipacu agar mampu menjadi tu lang punggung 

industri energi nasional mela lu i  regulasi, bisnis etik, bisnis proses yang benar dan SDM berkualitas. 

Untuk itu, upaya pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan energi alternatif untuk substitusi BBM 

perlu didukung oleh semua pihak dan d ipercepat realisasinya dengan memanfaatkan segala potensi 

sumberdaya melalu i  tahapan kegiatan riset dan inovasi teknologi. Karenanya, Road Map Teknologi Energi 

yang dihasilkan melalui KTN-1 ini diharapkan menjadi rujukan pil ihan teknologi dalam mengatasi 

kesenjangan kebutuhan dan penyediaan energi nasional .  
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Sebagai hasil dari Kongres Teknologi Nasional yang bertangsung selama tiga hari maka d isusunlah 

rekomendasi terkait dengan penyediaan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan, sebagai berikut: 

I .  Rekomendasi Kebijakan 

1 .  Penyediaan Energi Primer : 

• Dalam penyediaan energi primer, batubara tetap dominan. Namun, skenario optimistik cadangan 

batubara hanya sanggup sampai dengan tahun 2038 (APBI). Karenanya, pertu skenario untuk 

menjamin pasokan batubara jangka panjang di  dalam negeri dengan melakukan pembatasan 

volume produksi batubara untuk ekspor. 

• Pertu penguasaan teknologi eksploitasi minyak dan gas bumi khususnya untuk ladang marginal 

dan intensifikasi proses eksploitasi cadangan minyak mela lui teknologi enhanced oil and gas 

recovery dan eksp/orasi minyak /epas pantai. 

• Kontribusi Energi Baru dan Terbarukan sebesar 23% pada tahun 2025 su lit d icapai, sehingga 

perlu memaksimalkan penggunaan EBT yang potensial khususnya Nuklir, Biomassa, Biofuel, 

Panas Bumi, dan Hidro .  

2. Sek1or Transportasi 

• Mendorong pertuasan pemanfaatan transportasi publik berbasis l istrik (kereta listrik) 

• Mengawal implementasi kebijakan mandatori pemanfaatan BBN (biodiesel dan bioetanol) agar 

BBN tetap menjadi bahan bakar substitusi BBM 

• Pemanfaatan BBG untuk substitusi BBM pertu diperluas untuk transportasi umum dan 

perorangan. 

3.  Sek1or Rumah Tangga 

• Mendorong pertuasan pemanfaatan listrik di sektor rumah tangga 

• Pertuasan pemanfaatan BBG untuk penyediaan bahan bakar rumah tangga melalui 

pembangunan infrastruktur jaringan gas kota , dan membangun fasilitas untuk penyediaan BBG. 

4. Sektor lndustri 

• Efisiensi energi pada industri maupun gedung komersial melalui perencanaan/disain dan aplikasi 

teknologi yang efisien maupun retrofrt sistem yang sudah terpasang' 

• Mendorong pemanfatan panas buang sebagai potensi energi melalui teknologi kogenerasi .  

5. Sektor Kelistrikan 

• Untuk memenuhi  kebutuhan l istrik skala besar, PL TN harus beroperasi sebelum tahun 2030, dan 

keputusan pembangunannya harus d itetapkan sebelum 2020. Karenanya, Road map khusus 

PL TN termasuk penyiapan bahan bakar PL TN direkomendasikan untuk segera dibuat. 

• Dalam penyediaan l istrik nasional, PL TU Batubara masih menjadi andalan. Namun, dalam 

pelaksanaannya diwajibkan memakai teknologi yang efisien dan ramah lingkungan.  

• Pembangunan PL TU batubara di  Pulau Jawa terkendala o leh daya dukung lingkungan. 

Karenanya, pembangunan PL TU mulut tambang d i  luar pulau Jawa dan pemanfaatan teknologi 

transmisi bawah laut harus segera diterapkan.  

• Kontribusi g as dalam bauran produksi energi l istrik tahun 201 0-2014 ,  masih cukup besar 24, 1 %. 

Mengingat cadangan gas bumi semakin menipis, maka pemanfaatan gas sebaiknya untuk PL TG 

pada saat beban puncak dan bahan baku industri (khususnya pupuk). 
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1 .  Penguasaan industrialisasi bidang energi 
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• Penguasaan teknologi penyediaan BBG dari berbagai sumber dan lnfrastruktur jaringan gas kota 

untuk memenuh i  bahan bakar rumah tangga dan nelayan.  

• Penguasaan dan pemanfaatan teknologi boiler yang efisien dan ramah lingkungan (superkritis, 

co-firing batubara-biomassa, u ltra super kritis, dan ultra super kritis dengan carbon capture & 

storage) . 

• Penguasaan teknologi batubara bersih (CFB, BFB, IGCC) . 

• Penguasaan teknologi produksi BBM me lalui kilang BBN, dan teknologi batubara ca ir untuk 

substitusi BBM. 

• Penguasaan teknologi eksploitasi minyak dan gas bumi mela lui teknologi enhanced oil and gas 

recovery dan teknologi eksplorasi ladang-ladang marginal dan lepas pantai. 

• Penguasaan teknologi PL TN generasi I l l +  dan penyedian bahan bakar serta penerapannya d i  

Indonesia di lakukan melalu i  penggunaan hasil-hasil rise! dan inovasi teknologi karya bangsa 

bersandingan dengan upaya al ih teknolog i .  

2. Riset Teknologi Energi 

Terkait dengan arah rise! dan pengembangan tekno log i energ i  ke depan, direkomendasikan 

beberapa arah rise! sebagai berikut: 

• Teknologi Fuel Cell dan bahan bakar hydrogen. 

• Teknologi Mobil listrik dan infrastruktur kelistrikannya . 

• Teknologi Energy Storage untuk aplikasi kel istrikan dan mobil listrik. 

• Teknologi Smart Grid. 

• Teknologi Bahan bakar untuk PL TN (Uranium dan Thorium) .  

• Teknologi PL T biomassa. 

• Teknologi Material energi berbasis silikon (sel surya). 

• Teknologi Produksi BBN dari limbah biomassa. 

• Teknologi Produksi DME untuk substitusi LPG. 

• Teknologi kogenerasi dan pemanfaatan panas buang . 
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TANGGAPAN 

U K  K E J  
G R 

TAN GGAPAN DAN DISKUSI 

HASIL KONGRES KOM ISI ENERGI 

Penanggap Utama : 

lr. Satya Widya Yudha, ME., M.Sc. 

Anggota Komisi VI I  DPR Rl 

• Ada beberapa definisi yang harus dicapai dalam konteks kemandirian energ i .  Adapun definisi Energy 

Security mencakup tiga hal  utama, yaitu : 

1 .  Mengenai tersedianya pasokan 

2 .  l nfrastruktur yang cukup untuk men-deliver energ i  ke customer 

3.  Kemampuan daya beli masyarakat dalam kaitannya dengan ketersed iaan energi. 

• Pasokan energ i  yang dihasilkan harus sustainable sehingga tidak bergantung pada fosi l  fuel .  Pada 

prinsipnya semua faktor pendukung energi alternatif harus menjadi satu kesatuan, dan selanjutnya 

DPR akan mendukung perubahan RTP sebagai negara mereduce emision energi paling murah .  

Sebaga i  solusinya, maka akan dikembangkan penggunaan batubara. 

• Jika teknologi tidak dikuasai ,  maka energi tidak akan bersifat renewable. Komitmen pengembangan 

energi masih dalam tahap penelitian .  Komisi 7 sudah menyiapkan pemikiran supaya terdapat 

komitmen besar yang merubah penggunaan 1 00% batubara menjadi 50% , dan sisanya 25% dari clean 

energi (natural gas) serta 25% dari renewable energ i .  

• Perlunya pemahaman untuk institusi yang membidangi teknologi untuk menggali renewable energi 

sehingga tidak semua cadangan energi d ilepas. Kebijakan energi nasional arahnya mengelola energi 

resources yang bisa digunakan untuk memenuhui kebutuhan masyarakat dan berkelanjutan. 

• Untuk LPG, karena komponen importnya sudah mencapai 65%, maka diharapkan adanya 

pengembangan natural gas seperti metana.  Disamping itu pengurangan import crude oil harus masuk 

dalam roadmap. Konversi BBM transportasi sebanyak 80% menjadi BBG akan membantu sekali 

dalam hal penghematan .  

FORUM DISKUSI UMUM 

Tanggapan Peserta KTN 201 6:  

"KTN sangat /uar biasa. Masih harus dicarikan so/usi bagaimana mengembangkan energi nuklir, karena 

kosentrasi /istrik masih kurang sedangkan ekspor cadangan lainnya masih banyak. Hal ini dapat menjadi 

masukan untuk menyumbang tekno/ogi. Beberapa potensi terobosan lain yang dimiliki juga masih belum 

diaplikasikan ke dalam hasil riset dari BPPT " 

"Be/urn terlihat adanya energi terbarukan yang memiliki potensi cukup baik yang berasa/ dari arus dan 

gelombang /aut. Tekno/ogi pertahanan dan keamanan harus dimasukan untuk mendukung maritim. Potensi 

ALKI be/urn dibahas". 

Jawaban dari Ka. BPPT, "Energi taut masih dalam tahap riset hingga prototyping, sehingga be/urn bisa 
dimasukkan dalam skema energi terbarukan Indonesia". 
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Permasalahan global yang melanda dunia termasuk Indonesia adalah masalah energi dan pangan. 
Sarna halnya dengan masalah di bidang energi maka masalah pangan merupakan tantangan yang harus 
disikapi dengan serius karena terkait dengan beberapa faktor yang saling terkait secara kompleks, antara 
lain ketergantungan impor pangan yang semakin besar (mencapai 70%) , pertambahan penduduk (1 ,49% 
per-tahun), iklim dan bencana alam, alih fungsi lahan, kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat termasuk 
perubahan pola makan, masalah keamanan pangan sampai pada kondisi belum optimalnya implementasi 
kebijakan pemerintah di bidang diversifikasi (penganekaragaman) yang kemudian kesemuanya itu 
terakumalasi menjadi semakin rendahnya ketahanan pangan Indonesia. 

Hak atas pangan adalah hak asasi manusia . Negara berkewajiban menjamin hak atas warganya 
dengan melaksanakan amanat konstitusi UUD 1945 yang secara gamblang disampaikan pada pasal 33. 
Indonesia berupaya keras membangun perekonomian nasional guna meningkatkan daya saing dalam 
kancah pasar internasional. Salah satu upaya yang dilakukan dalam pembangunan ekonomi nasional 
adalah upaya menjamin penyediaan pangan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Berbagai kebijaki:m 
Pemerintah telah dikeluarkan a.l ditetapkannya Kebijakan Umum Ketahanan Pangan yang tertuang dalam 
UU-RI No. 18 tahun 2012 tentang Pangan , Perpres No.22 tahun 2009 dan lnpres No. 1 tahun 2010 
tentang percepatan penganekaragaman pangan lokal yang pada hakekatnya memperkokoh Ketahanan 
Pangan Nasional untuk menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan 
sehat, baik pada tingkat nasional, daerah hingga rumah tangga . 

Masalah Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan Pokok 

1. Konsumsi pangan karbohidrat (beras, terigu) , pangan protein (daging sapi) meningkat seiring dengan 
pertambahan penduduk dan meningkatnya daya beli masyarakat. 
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~ubi kayu (22%), lain-lain (5%) 
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2. Pemenuhan kebutuhan pangan yang bergizi , aman, bermutu dan terjangkau semakin sulit dikarenakan : 
Alih fungsi lahan, perubahan iklim, peningkatan produksi beberapa pangan pokok mulai jenuh, SDM 
pertanian semakin berkurang . 
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Penurunan Ketersediaan Lahan Baku Sawah. 
Sumber : lrianto, 2011, Ditjen PSP Kementan 

3. Pola konsumsi pangan masyarakat yang tidak sehat memicu beberapa penyakit seperti obesitas, 
diabetes mellitus. 

- Proyeksi Peningkatan Jumlah Penderita Diabetes Melitus: 

a. 
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Pergeseran pola makan menyebabkan peningkatan prevalensi penyakit Diabetes sangat 
signifikan , yaitu 1,5 % dalam kurun waktu 2007-2013 

Diabetes Indonesia menempati urutan 4 dunia dan penyakit urutan ke 3 penyebab 
kematian di Indonesia 

Obesitas Indonesia 78 ,2 juta (32,9%) (\IVHO, 201 0) . 
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Proyeksi Peningkatan Jumlah Penderita Diabetes Melitus 

Sumber: Outlook Teknologi Kesehatan BPPT (2016) 

4. Masyarakat dan industri belum menggunakan teknologi sebagai solusi untuk meningkatkan daya saing 
industri pertanian. 

5. Masih terbatasnya akses masyarakat terhadap teknologi yang tersedia. 

6. Rendahnya koordinasi diantara Kementerian dan Lembaga dalam mewujudkan Kedaulatan pangan, 
Kemandirian Pangan dan Ketahanan Pangan. 
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Berdasarkan paparan data di atas menunjukkan bahwa perkembangan pola konsumsi pangan, beras 

mendominasi diatas 90% serta konsumsi terigu yang meningkat secara sign ifikan. Hal  ini berakibat bahwa 

Indonesia menempati urutan 4 dunia untuk penyakit d iabetes. Import gandum terigu merupakan salah satu 

perubahan pola makan,  sehingga Indonesia menghadapi tantangan dalam mengembalikan budaya kita , 

akan tetapi dengan sentuhan teknologi. 

1 .  Outlook Teknologi Pangan 

a. Diversifikasi pangan perlu menjadi rencana strategis dalam program ketahanan, kemandirian, 

dan kedaulatan pangan di masa depan,  dengan memperhatikan aspek produksi, distribusi, serta 

keterjangkauan dan perlu didukung oleh ketersed iaan teknologi yang efisien dan tepat guna.  

b. Peran pemerintah daerah dan pusat diperlukan untuk upaya rekayasa sosial untuk mengubah 

dan mengembalikan budaya dan pola makan dalam mengkonsumsi pangan lokal, serta mendorong 

pelaku bisnis untuk berorientasi produk  pangan lokal .  

c. BULOG sesuai dengan fungsinya sebagai perusahaan umum yang mendapat mandat, melakukan 

stabilisasi harga dan menjamin ketersediaan bahan pangan, khususnya beras, perlu melakukan 

penyesuaian gudang-gudang , yang selama ini digunakan untuk meyimpan beras, agar dapat 

digunakan untuk menyimpan bahan pokok lokal spesifik dalam rangka mendukung program 

diversifikasi pangan. 

2. Dukungan Kebijakan Teknologi Untuk Kemandirian Bangsa 

a.  Dukungan teknologi untuk peningkatan produksi pangan meliputi pengembangan varietas 

unggul, pemupukan yang efektif dan efisien, teknologi bud idaya yang tepat guna, peramalan OPT 

(Organisme Pengganggu Tanaman) dan dampak perubahan iklim yang lebih akurat, teknologi alat 

dan mesin pasca panen yang lebih aplikatif, teknologi pengolahan untuk meningkatkan daya saing, 

pengembangan teknologi pengemasan dan penyimpanan serta teknologi pendataan luas baku 

lahan, tanam dan panen yang lebih akurat. 

b. Dibutuhkan lembaga yang berfungsi mengkoordinasikan dan mensinergikan kegiatan

kegiatan yang terkait pengembangan pangan dari berbagai instansi Kementerian/Lembaga. 

3. Teknologi Pemuliaan Untuk Peningkatan Produktivitas Pertanian 

•!• Teknologi menjadi faktor penting dan pengungkit untuk penyediaan bahan baku pangan, 

meningkatkan produktifitas dan daya saing produk. 

•!• Teknologi penyediaan benih unggu l  I Teknologi pemuliaan d i  bidang pertanian,  peternakan, 

perikanan melalui berbagai cara pemuliaan seperti teknologi irrad iasi dan bioteknologi. 

•!• Teknologi perbanyakan benih dan bibit unggul agar tersedia bibit-bibit yang berkualitas 

dalam jumlah yang banyak. 

•!• Teknologi peningkatan produktivitas seperti teknologi pemupukan, teknologi pengendalian 

opt, teknologi pakan,  teknologi kesehatan hewan .  

•!• Teknologi informasi dan  komunikasi untuk mempermudah akses informasi dari penyedia 
benih kepada masyarakat petani .  

•!• Penyempurnaan regulasi agar ben ih  u nggul tersertifikasi dan penjaminan mutu lebih mudah 

diproduksi dan diperoleh masyarakat. 

•!• Perlu adanya usaha untuk mendorong pemasyarakatan produk-produk bibit unggul ke 

masyarakat petani/peternak!pembudidaya perikanan melalui program-program diseminasi, 

pelatihan dan sosialisasi, agar masyarakat mengetahui  informasi adanya benih/bibit unggul dan 
mudah untuk mendapatkannya. 



Wli:J Kongres Teknologi Nasional ._ ... il.il-1 Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

4. Ketersediaan Pangan U ntuk Ketahanan Pangan 

Untuk memenuhi  ketersediaan pangan yang bergizi, bermutu dan aman diperlukan 

•:• Standarisasi proses maupun produk hasil pertanian dan standarisasi metoda pengumpulan 

data pertanian untuk menghindari penyusunan kebijakan yang salah akibat kesalahan data , 

peningkatan kemampuan SDM petan i  (pendidikan formal dan non formal). 

•:• Teknologi untuk peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas bahan baku, menurunkan 

biaya log istic, mendesain supply chain yang adil dan lebih pendek, penyiapan metode estimasi 

data produksi dan luas lahan yang baik dan benar, contoh dengan metoda KSA (Kerangka Sampel 

Area) yang memanfaatkan teknologi pnginderaan jauh .  

•:• Perlunya media untuk menginformasikan dan menghilirisasikan teknologi hasil penelitian 

dan pengkajian di Perguruan Tinggi maupun Badan Litbang ke lndustri. 

5. Teknologi Pasca Panen 

a.  Fokus Pengembangan Agroindustri pangan:  

Pembinaan dan transfer teknologi untuk UMKM untuk meningkatkan daya saing 

produk pangan Indonesia meliputi : (1 ) transfer teknologi proses produksi dan 

pengembangan produk; (2) program pelatihan dan pendampingan;  (3) akses modal I 
finansial; (4) pemasaran. 

Pelaku usaha d i  Indonesia adalah 99,9% skala UMKM dan 53,57% UMKM bergerak di 

bidang Pangan dan Pertanian. 

Pembinaan dan transfer teknologi untuk UMKM ; meliputi : (1 ) transfer teknologi proses 

produksi dan pengembangan produk; (2) program pelatihan dan pendampingan;  (3) akses 

moda l /  finansial ; (4) pemasaran.  

b. Integrated farming diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk mokaf di  lahan 

suboptima l .  

c. Perlunya sosialisasi program pemerintah untuk konsumsi produk pangan lokal secara 

sistematis dan kontinyu 

d. Sagu sebagai salah satu komoditi tanaman asli Indonesia yang memiliki potensi penghasil pati 

terbesar (1 5-30 ton/ha/th) d ibanding tanaman pangan lain.  

e.  Kebijakan Pemerintah Thai land mendukung penuh produksi pangan yang dihasilkan dari lokal 

Thailand. 

6. Teknologi Pangan Fungsional 

•:• Kurang g izi dan lebih g izi masing masing akan berdampak negatif pada kesehatan manusia. 

Kurang gizi akan menurunkan kualitas kesehatan dalam konteks rendahnya daya tahan 

tubuh terhadap penyakit maupun kurang optimalnya fungsi organ-organ tubuh sebagaimana 

mestinya. Sedangkan lebih gizi juga akan menimbulkan gangguan metabolisme dan segala 

konsekuensi terhadap status kesehatan .  

•:• Pangan fungsional, khususnya pangan olahan fermentasi bahan nabati yang kaya dengan nutrisi 

dan senyawa-senyawa bioaktifnya dapat memberikan kontribusi signifikan bagi kesehatan 

masyarakat dari segi preventif maupun promotif. 

•:• Untuk klaim khasiat/manfaat pangan fungsional berupa pangan olahan fermentasi bahan nabati 

perlu d idukung bukti yang kuat berdasarkan hasil riset yang valid (evidence base) . 

•:• N utrigenomic debagai disiplin ilmu yang mempelajari interaksi tingkat molekuler antarta sel-sel 

tubuh dengan nutrisi ataupun senyawa-senyawa bioaktif lainnya, serta elaborasi komprehensif 

antara fungsi mikrobiom (mikroba koexsistem yang h idup bersama tri l iunan sel tubuh manusia), 

dalam konteks modulasi sistem kekebalan tubuh melalui pangan fungsional selain akan memperkut 

pembuktian i lmiah tentang klaim khasiat/manfaat pangan fungsional ,  juga akan meningkatkan 

keunggulan serta manfaat teknologi pengolahn pangan fungsional untuk kesehatan. 
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•:• R&D merupakan investasi yang perlu dipertimbangkan pengembaliaannya dalam bentuk manfaat 

•:• Perlunya kolaborasi antara industri dengan masyarakat dan lembaga litbang untuk 
mengembangkan value chain dan sustainability 

•:• Positioning pangan fungsional, perlu diberikan tempat yang lebih tegas dalam regulasi katagori 

produk dengan benchmarking Jepang dan Uni-Eropa. 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

Dengan mempertimbangkan pentingnya penyediaan pangan yang berg izi , aman, bermutu, terjangkau 

dan berkelanjutan ,  serta dalam rangka meningkatkan ketahanan dan kedaulatan di bidang pangan, maka 

Indonesia harus memberdayakan sumberdaya pangan loka l dan membangun sistem yang menjamin 

pengelolaan, pasokan dan ketersediaan sumberdaya pangan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. 

Dalam konteks kemandirian pangan tersebut, hasil-hasil riset dan inovasi teknologi karya bangsa 

bersandinga n  dengan upaya alih teknologi dari pihak luar perlu lebih d ipacu agar mampu menjadi tulang 

punggung industri pangan nasional melalui regulasi , bisnis etik, bisnis proses yang benar dan SDM 

berkualitas. 

Untuk itu, upaya pemerintah dalam meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pangan lokal perlu 

didukung oleh semua pihak dengan memanfaatkan segala potensi sumberdaya melalui tahapan kegiatan 

riset dan inovasi teknologi. Karenanya, buku Outlook Teknologi Pangan yang diluncurkan melalui KTN ini 

diharapkan menjadi rujukan pil ihan teknologi dalam mengatasi kesenjangan kebutuhan dan penyediaan 

pangan nasional 

Sebaga i  hasil dari Kongres Teknologi Nasional 201 6  yang berlangsung selama tiga hari maka 

disusunlah rekomendasi terkait dengan penyediaan dan pemanfaatan sumberdaya pangan lokal secara 

berkelanjutan ,  sebagai berikut: 

A. Rekomendasi Kebijakan 

•:• Diversifikasi pangan perlu menjadi rencana strategis dan prioritas dalam program ketahanan, 

kemandirian,  dan kedaulatan pangan di  masa depan, dengan memperhatikan aspek produksi, 

distribusi , serta keterjangkauan dan perlu didukung oleh ketersediaan teknologi yang efisien dan 

tepat guna.  

•:• Dibutuhkan lembaga yang berfungsi mengkoordinasikan dan mensinergikan kegiatan

kegiatan yang terkait pengembangan pangan dari berbagai instansi Kementerian/Lembaga .  

•:• Peran pemerintah daerah dan pusat diperlukan untuk upaya rekayasa sosial untuk mengubah 

dan mengembalikan budaya dan pola makan dalam mengkonsumsi pangan lokal. 

•:• Perlunya d ibentuk forum penggiat pangan loka l  untuk saling bertukar informasi dan hal-ha l  lain 

terkait pelaksanaan diversifikasi pangan lokal serta sosialisasi program pemerintah secara 

sistematis dan kontinyu 

•:• Mendorong tumbuhnya industri pangan lokal mela lui kerjasama dengan BUMN, BUMD, 

maupun BULOG untuk menyerap dan mendistribusikan produk-produk pangan pokok lokal 

•:• BULOG sesuai dengan fungsinya sebagai perusahaan umum yang mendapat mandat, melakukan 

stabilisasi harga dan menjamin ketersediaan bahan pangan, perlu melakukan penyesuaian 
gudang-gudang, agar dapat digunakan untuk menyimpan bahan pokok lokal spesifik dalam 

rangka mendukung program diversifikasi pangan .  

•:• Penyempurnaan regulasi agar benih unggul tersertifikasi dan penjaminan mutu lebih mudah 

diproduksi dan diperoleh masyarakat. 
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•!• Perlu adanya usaha untuk mendorong pemasyarakatan produk-produk bibit unggul ke 

masyarakat petani/peternaklpembudidaya perikanan melalui program-program diseminasi, 

pelatihan dan sosialisasi, agar masyarakat mengetahui informasi adanya benih/bibit unggul dan 

mudah untuk mendapatkannya. 

•!• Standarisasi proses maupun produk hasil pertanian dan standarisasi metoda pengumpulan 

data pertanian untuk mengh indari penyusunan kebijakan yang salah akibat kesalahan data, 

peningkatan kemampuan SDM petani (pendidikan formal dan non formal). 

•!• Perlunya media u ntuk menginformasikan dan menghil irisasikan teknologi hasil penelitian 

dan pengkajian di Perguruan Tingg i maupun Badan Litbang ke lndustri. 

•!• Dalam pengembangan agroindustri pangan, perlu dilakukan pembinaan dan transfer teknologi 

untuk UMKM untuk meningkatkan daya saing produk pangan Indonesia meliputi : (1 ) transfer 

teknologi proses produksi dan pengembangan produk;  (2) program pelatihan dan pendampingan; 

(3) akses modal / finansial; (4) pemasaran .  

•!• Integrated farming diperlukan untuk meningkatkan daya saing agroindustri pangan. 

•!• Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, peran dan kontribusi pangan 

fungsional (pangan yang karena kandungan komponen aktifnya dapat memberikan manfaat bagi 

kesehatan ,  di luar manfaat yang diberikan oleh zat-zat gizi yang terkandung di  dalamnya) perlu 

terus didukung dan disebarluaskan mela lui berbagai media yang relevan ,  untuk membentuk 

masyarakat yang sehat. 

•!• Positioning pangan fungsional, perlu diberikan tempat yang lebih tegas dalam regulasi katagori 

produk dengan benchmarking Jepang dan Uni-Eropa. 

B. Rekomendasi Teknologi 

•!• Teknologi untuk peningkatan produksi pangan meliputi Teknologi pengembangan varietas 

unggul (pertanian ,  peternakan,  perikanan), Teknologi perbanyakan ben ih  dan bibit unggul agar 

tersed ia bibit-bibit yang berkualitas dalam jumlah yang banyak, Teknologi pemupukan yang efektif 

dan efisien, Teknologi pakan ,  Teknologi kesehatan hewan,  Teknologi budidaya yang tepat guna, 

peramalan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) dan dampak perubahan iklim yang lebih 

akurat, Teknologi alat dan mesin pasca panen yang lebih aplikatif, Teknologi pengolahan untuk 

meningkatkan daya saing, Teknologi pengemasan dan penyimpanan, Teknologi informasi dan 

komunikasi untuk mempermudah akses informasi kepada masyarakat petani .  

•!• Teknologi u ntuk peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas bahan baku, menurunkan 

biaya logistic, mendesain supply chain yang adil dan lebih pendek, yaitu Teknologi pendataan luas 

baku lahan ,  tanam dan panen yang lebih akurat, penyiapan metode estimasi data produksi dan 

luas lahan yang baik dan benar, contoh dengan metoda KSA (Kerangka Sampel Area) yang 

memanfaatkan teknologi pnginderaan jauh .  

•!• Teknologi untuk konversi hutan sagu menjadi perkebunan sagu dengan memperhatikan aspek 
sosial dan lingkungan.  

•!• Teknologi produksi pangan fungsional yang dapat memberikan kontribusi sign ifikan bagi 

kesehatan masyarakat dari segi preventif maupun promotif. 

C. Rencana Aksi 

Pilot Project Pengembangan Pangan Pokok Lokal di beberapa Technopark, untuk mendorong 

terjadinya sinerg i  antara unsur pemerintah sebagai tuan rumahnya, kementerianllembaga sebagai 

kontributor teknologi dan pelaku usaha/swasta sebagai mitra yang menerapkan dan menggunakan 

teknolog i .  
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TANGGAPAN DAN D ISKUSI 

HASIL KONGRES KOMISI PANGAN 

Penanggap Utama: 

TANGGAPAN 

Dr. Zulkiflimansyah, SE.,  M.Sc. 

Anggota Komisi VI I DPR Rl 

• Untuk menguasai teknologi pangan, perlu juga memahami i lmu sosial yang berisi ide-ide baik  yang 

tepat sasaran dan mampu dipahami masyarakat. 

• Harus memiliki cara yang baik dan benar  dalam pengemasan produk yang d ihasilkan agar n i lai 

tambahnya menjadi tinggi. 

• Adapun pentingnya keberadaan pangan salah satunya adalah untuk mencerdaskan anak bangsa. 

Seperti contoh pemil ihan makanan yang tepat saat masa kehamilan, calon kelahiran  bayi yang 

direncanakan sesuai  dengan makanan yang dimakan.  Hal ini penting dalam perencanaan kelahiran 

anak-anak bangsa yang cerdas pada masa depan . 

FORUM DISKUSI U MUM 

Tanggapan Peserta KTN 201 6: 

"Hasil dari kongres ini merupakan satu mata rantai yang harus ada tindak Janjutnya, sehingga perlunya 

kerjasama antara pemerintah bersama-sama dengan pengusaha. Segi pangan /aut untuk ikan, potensinya 

masih belum disebutkan, dan tekno/ogi yang dibahas hanya tekno/ogi penangkapan. " 

Jawaban dan Tanggapan Ketua Komisi Pangan KTN 201 6 : 

"Teknologi menjadi tonggak perubahan. Perlu sosialisasi yang masif serta sosialisasi ke masyarakat, 

seperti misa/nya memasifkan makanan ljagung, sagu, tepung, dan Jain-Jain). "  
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Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia dengan jumlah pulau 1 7 .504 pulau, dan 

panjang garis pantai sekitar 81 .000 km, dengan luas daratan -1 ,9 Jt km2 dan luas lautan -5,9 Jt km" yang 

terdiri dari: 

o Perairan kepulauan 

o Laut Teritoria l 

== 2,8 Jt km
2 

== 0,4 Jt km
2 

o Zona Ekonomi Ekslusif == 2,7 Jt km
2 

Indonesia mempunyai hak ekonomi terhadap sumberdaya maritim baik  d iatas air, didalam air, didasar 

maupun d ibawah dasar lautnya . Merupakan sebuah anugerah besar bahwa I ndonesia memiliki banyak 

jenis ikan ,  wisata maritim, pantai indah ,  sumberdaya minyak dan gas, serta sumberdaya lainnya yang 

terbentang dari Sabang sampai  Merauke. 

Total potensi ekonomi sektor maritim Indonesia: US$ 1 ,33 triliun/thn ,  atau 7 kali lipat APBN 201 6  atau 

1 ,3 PDB Nasional saat ini, Akan tetapi , belum semua potensi termanfaatkan secara optimal untuk 

kesejateraan masyarakat. Kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia 201 4 baru sekitar 22 %, 

dengan kontribusi d i  sektor pertambangan dan energy (9. 1  %), industri maritim 4.7%, perikanan 2.8%, 

pariwisata bahari 1 .5%, transportasi laut 1 .5 %,  jasa kelautan 1 .3% , bangunan laut dan lainnya 1 .0%. 

Pada pidato pelantikan 20 Oktober 201 4  lalu ,  Presiden Rl  lr .  Joko Widodo menegaskan bahwa kita 

harus beke�a dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. 

Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi 

laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk. 

Visi Negara maritim diatas hanya bisa diwujudkan dengan penerapkan teknologi yang dikuasai oleh 

anak-anak bangsa. Dengan latar belakang pemikiran diatas, maka pada KTN 201 6  bidang maritim 

berbagai roadmap teknologi dibuat u ntuk dijadikan acuan pengembangan teknologi bidang maritim yang 

dibutuhkan dalam rangka optimalisasi transformasi potensi kemaritiman menjadi industri yang besar dan 

maju (maritime based economy). 

Strategi yang ditetapkan dengan segala keterbatasannya adalah untuk membatasi ruang lingkup 

bahan acuan yang akan dibahas. Fokus bidang maritim yang dibahas dibatasi ke dalam 3 sub-bidang yaitu 

kepelabuhan, perkapalan dan kelautan. Di masa yang akan datang fokusnya akan d ikembangkan kearah 

wisata bahari, industri maritim dan perikanan, perhubungan laut, dan jasa kelautan serta 

penangkapan ikan berkelanjutan. Strategi utama pencapaian sasaran yang akan dilakukan adalah 

dengan membuat klaster industri dan aliansi g lobal .  Diharapkan,  hasil Kongres Teknologi Nasional (KTN) 

akan dapat ditindaklanjuti dalam bentuk rencana induk pengembangan industri maritim yang mampu 

mendorong tumbuh berkembangnya perekonomian kelautan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan mengangkat harkat h idup seluruh rakyat. 
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Untuk mengimplementasikan poin-poin rekomendasi tersebut diatas, perlu adanya penataan 
kelembagaan dan asosiasi terkait, yang mampu menciptakan iklim usaha dan pola sinerji dalam industri 
secara optimal, sehingga semua pelaku usaha di sektor ini mampu berkembang secara mandiri. Selain itu, 
untuk bisa mengimplementasikan semua yang ada perlu ada suprastruktur yang menyatukan semua 
komponen melalui harmonisasi kebijakan antar lembaga. Disinilah kedepan perlunya sinergi antara badan
badan riset dan teknologi dengan Dewan/DPR untuk merumuskan agenda teknologi secara bersama
sama, sehingga menjadi agenda nasional yang implementatif yang didukung oleh kebijakan pemerintah 
puncak sebagai operator anggaran dan Dewan sebagai regulator. 

I. KELAUTAN 

Sesuai perkembangan dunia saat ini , prediksi kedepan untuk Kelautan lebih fokus pada automatisasi , 
robotic dan konsep berkelanjutan. Sistem observasi laut lebih banyak menggunakan teknologi canggih 
seperti AUV (Autonomous Underwater Vehicle) , ROV (Remotely Operated Vehicle) dan pemanfaatan 
buoys, onservasi satelit dan drone (pesawat tanpa awak) dan peralatan high-tech sejenis. Sesuai dengan 
strategi dan program sub-komisi Kelautan , disusun Peta Jalan (Road map) yang berupa tahapan dan 
sasaran yang akan dicapai dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi kelautan . Adapun rentang 
waktu implementasinya adalah mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2040. Secara umum, penetapan 
sasaran dan program kegiatan dibuat untuk tahap lima tahunan sebagai berikut ini : 

Roadmap Teknologi Kelautan s/d 2040 

2015 
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Su mberdaya 

Kelautan lepas 
Pan t al 

_, • Akustik, ICT 

Navigat ion & 
Positioning 

Teknologi 
Pengelolaan Stok 

lkan dan Ungkungan 

Ekosistem Laut 
• Bioteknologl, Env. 

Eng, ICT, Nav & Pos 

Teknologi 

lnstrumen[asi 
Bawah Air da n 

Mooring 

Penlnf,katan kepts.ttas SO. I 
• lnfrasttukturlpt• kSutwi & 
Pemet .. n 

PenpmNnaandanlnovastTeltnoiOJI 
EU:p4orasfltpas PantJI 

• Antat muk•. komunllas. d•t• 

Ptn(VNHnPtH r;.urvll dan 
~~anl•utSO K-'• ut•n 

P'"'fUUNn peMrdaln pe~bpuitllsSDM 
lnfrastrulctur lptet Pwibn.n 

Penerep• n Te~ no!OJ \~ •ne,.lr.ape 

d'n p!e: form 
• Te~nolo& Otom et sa~1dJn ll:obot c 

PengembangJndJn ln O\'JS 

Te~no;og ROV 

Kemend m• n TeknoloJ! EksploreSi 

Lepa1 Pante1 s.ril:e l• nJvt• n 

Kedaul•t•n jHmanfut., SO 
lcet.ut.an d•n w1layahyunsdlks1 

Penga mb1ng1n dan lno . as 

feio;,.,o og• n ,r a .va~o;.:.uv 

• Mater ial , JCT 
Nanoteknolog i. 

Akust ik & Opt ik 

S mu!n <computtr prak,r1an cuaca b-trba s ~ nterJ(S• 

Laut& ,;tmosfr 

I. KEPELABUHANAN 

2040 

Sesuai dengan strategi dan program maka disusun Peta Jalan (Road map) yang berupa tahapan dan 
sasaran yang akan dicapai dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi kelautan. Adapun rentang 
waktu implementasinya adalah mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2040. Secara umum, penetapan 
sasaran dan program kegiatan dibuat untuk tahap lima tahunan sebagai berikut ini : 

a) Periode 2016-2020 : Penguatan Sistem Rekayasa lndustri Pelabuhan 
Sasaran yang ingin dicapai pada periode 2016- 2020 adalah terintegrasinya kerjasama antar institusi 
dalam rangka meletakkan dasar yang kokoh bagi terwujudnya Sistem Rekayasa lndustri Maritim 
nasional yang efektif dan efisien dan mewujudkan landasan yang memadai untuk menciptakan 
kemandirian nasional di bidang rekayasa industri maritim. lndikator utama pencapaian sasaran ini 
adalah terselesaikannya cetak biru sistem rekayasa industri maritim, termasuk kerangka dasar peran 
masing-masing pemangku kepentingan dan tersedianya SNI proses desain pelabuhan . 
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b) Periode 2021-2025 : Penyediaan Desain Standar Bangunan Derrnaga Pelabuhan Niaga Pengumpan 
Lokal Dan Pelabuhan Perikanan PPP Dan PPI. 

Sasaran yang ingin dicapai pada periode 2021-2025 adalah tersedianya desain standar bangunan 
derrnaga pelabuhan niaga pengumpan lokal dan pelabuhan perikanan PPP dan PPI untuk mendukung 
percepatan dan menjamin keandalan pembangunan pelabuhan-pelabuhan pengumpan lokal dalam 
rangka meningkatkan konektivitas inter-klaster tol laut. lndikator utama pencapaian sasaran ini adalah 
dimanfaatkannya desain standar bangunan dermaga untuk pembangunan minimal 10 pelabuhan, baik 
pelabuhan niaga perintis maupun pelabuhan perikanan PPP dan PPI. 

c) Periode 2026 -2030 : Penyediaan Desain Standar Fasilitas Bongkar Muat Barang Di Pelabuhan 

Sasaran yang ingin dicapai pada periode 2026-2030 adalah tersedianya desain standar fasilitas 
bongkar muat barang untuk setiap kelas pelabuhan dalam rangka meningkatkan kecepatan bongkar 
muat barang di masing-masing kelas pelabuhan sehingga meningkatkan efisiensi biaya logistik 
nasional. lndikator utama pencapaian sasaran ini adalah kecepatan bongkar muat barang di pelabuhan 
utama menjadi minimal 30 MPH (movement per hour) . 

d) Periode 2031 -2035 : Penguatan Kemampuan Desain Dan Konstruksi Pelabuhan Laut Dalam 

Sasaran yang ingin dicapai pada periode 2031-2035 adalah terciptanya kemampuan desain dan 
pelaksanaan konstruksi pelabuhan laut dalam oleh tenaga ahli Indonesia, khususnya berupa inovasi 
desain standar struktur pemecah gelombang laut dalam yang efektif dan andal serta metodologi 
pelaksanaan konstruksi yang efisien. lndikator utama pencapaian sasaran ini adalah tersedianya 
desain standar struktur pemecah gelombang laut dalam yang efektif dan andal, serta dibangunnya 
sebuah pelabuhan utama dengan inovasi pemecah gelombang laut dalam yang dirancang oleh tenaga 
ahli Indonesia dan dibangun oleh kontraktor nasional. 

e) Periode 2036 -2040 : lntegrasi Operasional Pelabuhan Sebagai Suatu Klaster lndustri Maritim 

Sasaran yang ingin dicapai pada periode 2036-2040 adalah beroperasinya pelabuhan-pelabuhan di 
masing-masing koridor ekonomi secara terintegrasi sebagai sebuah klaster industri maritim dengan 
pelabuhan utama yang ada pada koridor tersebut sebagai pusat klaster sekaligus pintu gerbang utama 
klaster. lndikator utama pencapaian sasaran ini adalah terbentuknya minimal sebuah klaster industri 
maritim yang mencakup sektor-sektor konektivitas, industri maritim (galangan kapal) , perikanan laut 
dalam dan wisata bahari. 

lnovaSI tekn rengenda!, 
s~d1mentas1 p~labuh3n 
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II. PERKAPALAN 

lndustri perkapalan bisa diuraikan menjadi industri utama perkapa lan yaitu industri galangan kapa l dan 
industri komponen sebagai industri pendukungnya. 

llustrasi di bawah ini merupakan kesimpulan dari target-ta rget capaian pada perisode waktu yang telah 
ditetapkan yaitu akhir dari tahun 2020 , 2025 , 2030 dan 2040. Nilai pada setiap akhi r dari tahapan waktu 
tersebut merupakan target capaian yang terdiri dari akamulasi dari pertumbuhan industri utama yaitu 
ga langan kapal dan industri pendukungnya. Dan juga kesimpulan dan akumulasi dari berbagai jenis tipe 
kapal. Tipe tipe kapal kecil untuk kebutuhan dalam negeri meliputi kebutuhan akan industri perikanan 
(kapal kapal ikan), industri pariwisata (kapal-kapal pariwisata) , industri di bidang logistik (kapal kapal niaga 
kapasitas kecil) dan kapal penumpang . Capaian pada setiap periode tahapan tesebut juga 
mempetimbangkan kebituhan akan permintaan kapal kapal khusus dan bertonase besar yang meliputi 
kapal kapal kontainer kapasitas besar, kapal pengangkut migas, offhore vessel , dan lain lainnya. 
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Roadmap lndustri Perkapalan (industri utama dan industri komponen pendukung) 

ROAD MAP TEKNOLOGI PRODUKSI GALANGAN DAN KOMPONEN 
PENDUKU NG 

2016 - 2020 2021 - 2025 2026 - 2030 2030 - 2040 

PROD U K  
TEKNOLOGI 2 .000.000 DWT 4.000.000 DWT 10.000.000 DWT 23 .000.000 DWT 
KAPAL 

Galangan Kapal: Galangan Kapal: Galangan Kapal: Galangan Kapal: 

a.  Produksi s/d a .  Produksi s/d a .  Prod u ksi s/  d a .  Produksi s/d 

2.000.000 DWT 4.000.000 DWT 10.000.000 DWT 22.000.000 DWT 

b .  Reparasi s/d b .  Reparasi s/d b.  Reparasi s/d b .  Reparasi s/d 
KEMAMPUAN 3.000.000 DWT 6.000.000 DWT 15.000.000 DWT 25.000.000 DWT 
TEKNOLOGI 

INDUSTRI 
lndustri Bahan Baku lndustri Bahan lndustri Bahan Baku lndustri Bahan Bak u  

dan Komponen : Baku dan dan Komponen: dan Komponen: 

Meme n u h i  30% Komponen: Memen u h i  600% Memen u h i  80% 

kebutuhan Memen u h i  50% kebutuhan keb utuhan 

kebutuhan 

Ferry roro; kapal  Ferry roro; ka pal Ferry roro; kapal  Ferry roro; kapal 

penu mpang; kapal  pen u m pa ng; kapal  penumpang; kapal  penumpang; kap a l  

conta i n er; kapal container; kapal  conta i ner; kapal  container; kapal 

ikan; kapal  patroli tanker; kapal ikan; ta nker; bulk carrier; tanker; b u l k  carrier; 

TIPE KAPAL dan kapal  cepat ka pal  riset; kapal  kap a l  angkut ternak; kapal angkutternak; 

rudal patroli dan kapal kap a l  ikan; ka pal kapal  i kan; kapal 

cepat rudal riset; kapal  patro l i ;  riset; kapal  patroli; 

kapal cepat rudal dan kapal cepat rudal dan 

kapal  selam kapal selam 

. Kom ponen . Komponen . Komponen s istem . Komponen sistem 

permes i n a n  Sistem Propu ls i  penduku ng Ma in  pend u ku ng M a i n  

gel adak ( Mesin d a n  Kem udi  Engine (pompa,  E ngine (pompa, 

jangkar, rantai  ( Po ros, p ropel ler, p u rif ier, o i l  water p urif ier, oil water 

ja ngka r, ja ngkar) daun kemud i , d l l )  sepa rator )  separator) 

komponen ka bel . Komponen . Komponen sistem . Komponen s istem 
INDUSTRI kabel ke l istri kan Genset d a n  navigasi ( radar, navigas i  ( radar, 

BAHAN BAKU d a n  s istem Baterai gyro, a uto p i lot, gyro, a uto p i l ot, 

DAN penerangan (tra nsformer, magnetic magnetic 

KO MPONEN ( l a m p u )  batera i cha rger, compass, echo compass, echo 
. Kom ponen m a i n  sistem penunjang sounder, d l l )  sounder, d l l )  

& E mergency genset, d l l )  . Komponen rad i o  . Komponen radio 

switch board . Kom ponen sea kom u n i kas i  d a n  kom u n i kas i  dan 
. Komponen sistem water treatment G PS ( G M DSS, U H F, G PS ( G M DSS, U H F, 

Kom u n i kas i  . Air condit ion i ng VHF, lnmarsat-C, V H F, l n m arsat-C, 

system navtek, d l l )  navtek, d l l )  

DESAIN DAN Kema mpuan Desa i n  Kemampuan Desai n  Kemampuan Desai'n Kemampuan Desai n  

REKAYASA 
85.000 DWT kapasitas 100.000 kapasitas 150.000 kapasitas 300.000 

DWT DWT DWT 
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KTN ini  adalah wahana u ntuk mempublikasikan dan mengekspose bidang maritim yang akan berguna 

dalam proses penyamaan persepsi yang mel ibatkan para stakeholder bidang maritim. Di ditargetkan tahun 

2040 maka PDB kontribusi perekonomian I ndonesia 40 % berasal dari bidang kemaritiman .  

I ndonesia sebagai Negara kepulauan namun potensi yang termanfaatkan secara optimal masih sekitar 

22%. Dari hasil diskusi disampaikan beberapa rekomendasi bidang maritime : Untuk kontribusi dalam dunia 

maritim, diharapkan tidak hanya bertumpu pada industri perikanan namu n juga mengembangkan industri 

migas laut, pipa d istribusi gas dan wisata maritim. Perlunya dukungan inovasi teknologi survey, observasi, 
inventarisasi dan explorasi laut.selain itu juga perlu peningkatan nilai tambah melalui hil irisasi. Dan juga 

perlu pengembangan Teknologi mitigasi bencana. 

Dalam subsector bidang Kepelabuhanan menghasilkan beberapa rekomendasi :  Transportasi laut 

harus menjadi moda transportasi utama sistem logistic yang terintegrasi dengan short sea shipping, inland 

water way serta koneksi antar moda.  Diperlukan standarisasi proses perencanaan maupun metode 

konstruksi pelabuhan.  Perlunya penguasaan teknologi pelabuhan laut dalam. Perlu dikembangkan 

pelabuhan wisata yang ramah l ingkungan u ntuk melayann i  kapal pesiar. Dalam menghadapi persaingan 

pada era MEA, agar pelabuhan Indonesia dapat menjadi hub utama kawasan ASEAN untuk itu perlu 

dikembangkan dan diterapkan inovasi teknologi dalam tata kelola pelabuhan serta fasilitasnya 

Sedangkan u ntuk bidang perkapalan direkomendasikan : Program pemerintah da lam pengadaan 

kapal Negara 201 5-20 1 9 harus dijadikan dasar RUPIP, yang dapat dijadikan acuan l ndustri perkapalan 

nasional masuk dalam 1 0  besar dunia pad a tahun  2040. Perlu revitalisasi galangan kapal nasional untuk 

peningkatan kualitas dan kapasitas produksi. Selain itu untuk meningkatkan produktifitas dalam d isain 

kapal maka perlu standarisasi desa in kapal .  Untuk meningkatkan TKDN komponen kapal yang saat ini 

hanya kurang lebih 20% maka perlu adanya campur tangan pemerintah untuk inovasi produk komponen 

kapal (standarisasi dan sertifikasi hasil R&D industri komponen kapal). 

Potensi-potensi d i  bidang kemaritiman yaitu perikanan,  pariwisata bahari ,  kelautan dan pelabuhan .  

Potensi i n i  bisa dimanfaatkan jika kita dapat memenuhi  infrastrukturnya . Roadmap industri maritim dibuat 

dengan tujuan membuat rencana baru sebagai pedoman pengembangan industri maritime secara terpadu 

A. Rekomendasi Umum 

1 .  Target kontribusi perekonomian berbasis maritim dalam perkonomian n asional akan ditingkatkan dari 

22,42% (201 4) menjadi 40% di tahun 2040 [Deputi Menteri PPNI Kepala Bappenas Bidang 

Kemaritiman dan Sumber Daya A/am , KTN 2016]. 

2. Dalam rangka optimalisasi transformasi potensi kemaritiman menjadi industri (maritime based industry) 

yang berdaya saing tinggi diperlukan Roadmap Bidang Teknologi Kemaritiman yang bertujuan 

menyediakan acuan prioritas teknologi kemaritiman yang harus dikembangkan dan d ikuasai bangsa 

I ndonesia. 

3. Pencapaian target di  atas memerlukan peranan dan kontribusi teknolog i .  Mengacu pada potensi 

nasional, serta arah perkembangan bisnis dan teknolog i ,  maka peta jalan teknolog i kemaritiman 

I ndonesia 201 5-2040 akan difokuskan pada:  

� i ndustri perkapalan (manufaktur dan perawatan); 

� Bangunan air I pelabuhan; 

� wisata maritim; 

� jasa transportasi/konektifitas; 

� Kelautan dan Perikanan. 

4.  Selai n  hal  teknis, faktor la in yang harus diperhatika n  ada lah: 

� Harmonisasi kebijakan serta deregulasi peraturan : sertifikasi, finansial (fiscal) ;  

� Sinergi antara stakeholder klaster industri; 

� Budaya maritim sejak din i .  
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B. Rekomendasi Kelautan 

1 .  Dalam konsep benua maritim, kelautan harus dipandang sebagai satu kesatuan  entitas ruang 

(spatial). Berdasarkan parad igma ini ,  industri kelautan bisa berkontribusi lebih besar terhadap ekonomi 

maritim. Tidak hanya bertumpu pada industri perikanan, tetapi juga sebagai tempat tumbuhnya 

emerging industries seperti industri migas laut dalam, pengembangan ruang laut sebagai infrastruktur 

penghubung sistem komunikasi, jaringan listrik dan pipa distribusi gas, serta yang paling menjanjikan 

lndustri Wisata Maritim. 

2. Untuk menemukan sumber-sumber ekonomi baru kelautan (mineral laut, bioteknolog i ,  biofarmakologi, 

ikan laut dalam, dan sebagainya) termasuk jasa-jasa kelautan, diperlukan adanya dukungan dan 

inovasi teknologi survey , observasi, inventarisasi dan eksplorasi laut. 

3. Optimasi industri perikanan tangkap yang pada suatu saat akan mencapai titik keseimbangan supply

demand (potensi lestari) , agar berkelanjutan harus difokuskan pada peningkatan n ilai tambah melalui 

hi l irisasi. 

4. Teknologi mitigasi bencana seperti tsunami dan termasuk yang diakibatkan perubahan iklim global 

harus terus dikembangkan dan diterapkan dalam rangka mengurangi potensi kerugian ekonomi 

nasional 

C. Rekomendasi Kepelabuhanan 

1 .  Pada program tol laut dalam konteks Benua Maritim, transportasi laut harus menjadi moda transportasi 

utama sistem logistik yang terintegrasi dengan short sea shipping, inland water way serta interkoneksi 

antar moda.  

2.  Salah satu prasarana utama sistem transportasi laut adalah pelabuhan ,  dimana h ingga saat ini  tingkat 

keberhasilan pembangunannya di Indonesia masih rendah . Diperlukan standarisasi proses 

perencanaan, perancangan maupun metode konstruksi, termasuk di da lamnya pelaksanaan uji model 

fisik maupun uji model numerik. 

3. Sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelabuhan untuk mendukung program tol laut, "teknologi 

pelabuhan laut dalam" perlu dikuasai dengan memperhitungkan pengaruh sea level rise akibat Climate 

Change untuk memperpanjang usia pakai fasilitas pelabuhan. 

4.  Untuk menunjang pariwisata maritim sebagai pilar utama ekonomi Indonesia masa depan ,  perlu 

d ikembangkan pelabuhan wisata yang ramah lingkungan (green ecoport) u ntuk melayani kapal pesiar, 

cruise dan yacht. 

5 .  Menghadapi persaingan pada era MEA dan  agar pelabuhan I ndonesia dapat menjadi hub utama di 

kawasan ASEAN, maka perlu dikembangkan dan diterapkan inovasi teknologi dalam tata kelola 

pelabuhan serta fasilitas (utamanya untuk bongkar muat), dengan TKDN optimum u ntuk 

meminimalkan waiting time dan dwelling time 

D.  Rekomendasi Perkapalan 

1 .  Program pemerintah dalam pengadaan kapal Negara 201 5-201 9  (dan seterusnya) harus dijadikan 

dasar RUPIP, dan di integrasikan dengan program pengembangan industri perkapalan nasional, yang 

mampu menciptakan kemandirian dan daya saing industri galangan kapal nasional menuju 1 0  besar 

dunia pada tahun 2040. 

2. Perlu revitalisasi galangan dan peningkatan kapasitas produ ksi kapal nasional melalui aliansi global 

atau menarik investasi asing untuk mempercepat peningkatan total produksi ,  serta klasterisasi industri 

dan fokus produk. 
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3. Pacta tahap technology development phase diperlukan, perlu standarisasi tipe dan ukuran kapal sesuai 

kebutuhan dan karakteristik pelayaran domestik, dan klasterisasi galangan kapal di dalam negeri, 

sehingga mampu meningkatkan produktivitasnya secara cepat, dan industri komponen lokal dapat 

tumbuh dengan skala ekonomi yang baik. Lebih lanjut pacta Engineering Manufacturing phase 

diperlukan teknologi produksi yang sesuai dengan konsep klasterisasi . 

4. Perlu adanya program inovasi teknologi produk dan teknologi proses produksi yang berorientasi pacta 

penguasaan rancang bangun dan daya saing produk,  

5. Dalam rangka meningkatkan TKDN komponen kapal (saat ini hanya == 20%) perlu ada campur tangan 

pemerintah dalam inovasi pengembangan produk, termasuk sertifikasi invensi hasil R&D lndustri 

komponen kapal 

6.  Perlu adanya program pening katan kapasitas dan kompetensi SDM secara terencana me lalui 

perbaikan kurikulum pendidikan menengah dan tinggi, dan penciptaan budaya maritim sejak usia d in i .  

Untuk mengimplementasikan poin-poin rekomendasi tersebut diatas, perlu adanya penataan 

kelembagaan dan asosiasi terkait, yang mampu menciptakan iklim usaha dan pola sinerji dalam industri 

secara optima l ,  sehingga semua pelaku usaha di sektor ini mampu berkembang secara mandiri . Selain itu , 

untuk bisa mengimplementasikan semua yang ada perlu ada suprastruktur yang menyatukan semua 

komponen melalui  harmonisasi kebijakan antar lembaga.  Disin ilah kedepan perlunya sinergi antara badan

badan riset dan teknologi dengan Dewan/DPR untuk merumuskan agenda teknologi secara bersama

sama, sehingga menjadi agenda nasional yang implementatif yang d idukung oleh kebijakan pemerintah 

puncak sebagai operator anggaran dan Dewan sebagai regu lator. 
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TANGGAPAN 

TANGGAPAN DAN DISKUSI 

HASIL KONGRES KOM ISI MARITIM 

Penanggap Utama: 

Rieke Diah Pitaloka, M.Hum. 

Anggota Komisi VI DPR Rl 

Semua kebijakan negara harus berdasarkan pada hasi l  kajian riset teknolog i .  Untuk itu diperlukan wadah 

seperti Dewan Riset Nasional (DRN) yang berada langsung di  bawah Presiden. Pola pembangunan 

semesta nasional dan berencana (lr. Soekarno, 1 956) sinergi dan masih relevan dengan kebijakan 

pembangunan era Jokowi. Pembangunan dari kebijakan di  atas bukan/tidak berupa project oriented. 

Kedaulatan maritim harus menjadi syarat agar kebijakan bisa terimplementasi dan bertujuan untuk 

kemakmuran rakyat I ndonesia. Pentingnya kesepakatan stakeholder dari atas h ingga bawah, di mana 

kesepakatan tersebut memiliki paradigma , komitmen, kesadaran nasional dan gerakan nasional untuk 

mengabdi pada kepentingan nasional .  

Hasi l  kongres KTN ini harus menjadi agenda nasional dan masuk dalam agenda politik agar dapat 

terimplementasi. Agenda-agenda ini perlu pendetilan dan klasterisasi dalam kategori hu lu ,  tengah dan h ilir. 

lmplementasi hasil kongres a kan melalui mekanisme kebijakan politik dan anggaran yang ada di lstana 

pemerintah dan DPR. Dalam implementasinya maka perlunya kolaborasi kebijakan Presiden Jokowi dan 

kebijakan politik anggaran dalam penentuan anggaran untuk riset. Perlunya kesinergian antara 

BPPT/badan riset lain dengan DPR setelah kongres selesai untuk merumuskan agenda teknologi energi, 

maritim dan pangan secara bersama dan diusu lkan ke Dewan/Pemerinta h .  
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PENUTUP 
KONGRES TEKNOLOGI NASIONAL 2016 

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI 

1 .  Kongres Teknologi Nasional BPPT diharapkan akan selalu d iselenggarakan untuk mempertemukan 

pelaku-pelaku riset. lndustri diharapkan tidak hanya belajar dari riset, akan tetapi industri juga belajar 

dari industri lain . Oleh karena itu, apabila riset tidak jalan maka kegiatan dan pengembangan industri 

tetap dapat berjalan. Akan tetapi, kekurangan dari para pelaku teknologi saat ini adalah masih belum 

dapat meyakinkan pihak pemerintah pengambil kebijakan, dalam hal ini  adalah DPR. 

2. Baik mitra maupun pengguna layanan teknologi BPPT, serta pelayanan (service) BPPT harus 

disosialisasikan agar BPPT dapat menjadi rujukan. Oleh karena itu, j ika ada pembahasan terkait 

teknologi maka diharapkan harus ke BPPT yang berperan sebagai rujukan utama. 

3 .  Pimpinan nasional kita diharapkan memiliki pemikiran yang sama tentang riset, teknologi ,  dan 

pengembangannya, untuk terus-menerus dapat membentuk agent of change. 

4. Rekomendasi ke depan untuk outlook energi menggunakan bahasa internasional (bahasa inggris) 

karen a banyak perusahaan asing di bidang oil and gas yang dapat menggunakannya. 

5. Closing statement dari Rieke Diah Pitaloka , M.Hum. ,  Anggota Komisi VI DPR Rl :  

• Tanpa penelitian ,  tidak mungkin ada hasil kebijakan yang baik. Kementerian dan Bappenas 

harusnya memakai hasil riset lembaga resmi .  Tidak ada negara yang kuat bila tidak ada industri 

dan pekerja yang kuat. Semuanya berkesinambungan. 

• Semua peneliti di Indonesia pandai, tetapi permasalahannya adalah bagaimana cara riset 

BPPT tidak berhenti hanya di kertas. 

• Kegiatan riset dan pengembangan teknologi juga berhenti karena masalah politik, baik 

menyangkut masalah kebijakan maupun pendanaan. Oleh karena itu, pendanaan riset tidak 

dapat diganggu gugat. 

• Hasil riset tidak boleh sembarang diakses orang karena BPPT adalah salah satu lembaga riset 

Indonesia. 
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"Developing Clean Energy Industry Partnership" 

Technology Provider : 

Dr. Andh ika Prastawa 
Kepala Balai Besar Teknologi Energ i  dan National Project Director WhyPGen-BPPT 

Mitra lndustri : 

1 .  Edi Widiono, Mantan Direktur Utama PT. PLN 
2. Heroe Soesanto, Nippon Tsukuba 
3. Hens Saputra, PTSEIK-BPPT 
4. Agus Kismanto, BTBRD-BPPT 

Tujuan : 

-

1 .  Menyampaikan upaya BPPT dalam melakukan diseminasi teknologi energi secara umum dan upaya 

mempererat kerjasama yang selama ini terbangun dengan industri. Acara ini diselenggarakan 

berkaitan dengan Kong res Teknologi Nasional 20 1 6  yang mengambil tema "l novasi Teknologi Untuk 

Kejayaan Bangsa dan Negara". 

2. Berbagi serta saling mengisi tentang proses, success story serta kompetensi dari masing-masing 

pemangku kebijakan da lam usaha pengembangan Energ i  Efisiensi, Renewable Energi dan 

Pengurangan emisi GHG, pembangunan pembangkit listrik. 

URAIAN SUMMARY KONSULTASI BISNIS : 

1 .  Dr. Andhika Prastawa-B2TE 

B2TE-BPPT sebagai Technology Energy Center, memiliki peran yang sangat penting dalam 

pengembangan sistem, teknologi dan aplikasi Energi Bersih.  Bagaimana peran dari 82TE untuk 

mendukung hal ini? Dan seperti apa pencapaiannya? 

Beberapa ke�asama dengan lembaga-lembaga lain (baik industri, lembaga nasional maupun 

internasional) sudah di lakukan oleh 82TE. Seperti apa pola dan peran 82TE? dan bagaimana Bapak 
melihat manfaat kerjasama ini bagi isu energi nasional? 
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2. Edi Widiono 

Menyampaikan penting upaya manage men energi di bidang pembangkit tenaga listrik. Opportunities di 

bidang transmisi, pemikiran awa l tentang smart grid dan peluang bagi BPPT untuk ambil bag ian dalam 

bisnis in i .  

Sebagai mantan Dirut PLN, bagaimana perusahaan utilitas melakukan riset bidang pembangkit. 

Apa manfaat dan bentuk kerjasama-kerjasama dengan i nstansi lain (nasional maupun i nternasional) 

yang selama ini dijalankan  oleh PLN? Serta manfa at a pa yang didapat dari kerjasama dengan B2TE

BPPT? Bentuk dukungan seperti apa yang diperlukan private sector seperti PLN , agar perannya 

dalam pengembangan Energ i  Bersih dapat lebih maksimal? 

3. Heroe Soesanto, N ippon Tsukubai 

PT. NSI sebagai perusahaan energi sedanga melakukan berbagai konservasi energ i .  Apa yang telah 

dilakuka n  dan pencapaian selama ini? Apa manfaat dan bentuk kerjasama-kerjasama dengan instansi 

lain (nasiona l  maupun internasional) yang selama ini dijalankan oleh PT. NSI? Serta manfaat apa yang 

didapat dari kerjasama dengan 82TE-BPPT? 

4. Hens Saputra 

Apa itu slow release fertilizer, dan potensi penggunaannya dalam bidang pertanian .  Bagaimana pola 

ke�asama untuk menerapkan teknologi ini dan seberapa peluangnya? 

5. Agus Kismanto 

BPPT juga memproduksi teknologi Bahan bakar nabati? Bagaimana peluang yang ada dan apa kira

kira inovasi yang telah d ilakukan? Baga imana pihak swasta dapat mengakses teknologi tersebut? 

Bagaimana dengan usaha layanan engineering? Seberapa jauh BPPT dapat memberikan layanan 

tersebut? Kita semua tahu dalam proyek-proyek konstruksi infrastruktur, posisi sebuah engineering 

company sangat penting dan sang at menentukan dalam proses procurement dan seleksi teknologi. 



Topik Business Gathering Komisi Pangan : 

1 .  Membangun lndustri Probiotik Untuk Peternakan 

2. l novasi Teknologi Pupuk SRF 
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3.  Pengembangan Teknologi Pasca Panen Untuk Pemanfaatan Olahan Pangan 

Paparan Business Gathering Komisi Pangan : 

Topik 1 :  Membangun lndustri Probiotik : Prospektif Probiotik Sebagai Feed Additives pada lndustri 

Peternakan di Indonesia 

(Drh. Budhi Santoso Rekso Hadiwinoto, MM., PusatTeknologi Agroindustri - BPPn 

• H arapan baru industri probiotik karena adanya kebijakan pemerintah. 

• Peta industri peternakan d i  Indonesia Tahun 201 5, Unggas khususnya ayam ras pedaging 
menempati ranking tertinggi ,  disusul ayam buras dan petelur, sedangkan sapi hanya d iurutan ke-4. 

• Berdasarkan data populasi dan produksi daging ayam nasional pada periode tahun 2009 - 201 5 ,  
Pertumbuhan eksponensial d ialami ternak unggas. Ternak ayam memenuhi  53% kebutuhan protein 
nasional . Kebutuhan pakan ayam broiler tertinggi 87,5 T. (data USDA 21 jt ton/th (Rp. 1 26 T). 

• 1 00% probiotik masih di impor. Eropa (2006) dan USA (201 0) antibiotic sebagai growth promoter 
sudah d i larang, diganti dengan probiotik. Komisi hewan Indonesia mulai 201 7  akan mengikuti jejak 
Eropa dan USA, sehingga diharapkan probiotik sudahbisa menjadi tuan rumah. 

• Probiotik bersama enzim, minyak esensial, dan lain-lain termasuk dalam feed additive 

• Probiotik adalah mikroba dalam saluran pencernaan yang meningkatkan keseimbangan mikroba 
dalam usus. Perkembangan teknologi memperluas apl ikasi probiotik dalam industri feed additive 
u ntuk peternakan dan dapat untuk substitusi antibiotik growth promoter (AGP) . 

• BPPT telah memiliki 5 produk probiotik PSC-G2 untuk sapi potong , PSC-21 untuk sapi perah ,  
Mikrosil untuk pembuatan silase , Prochick untuk ayam pedaging , komposil u ntuk pengolah l imbah. 
Probiotik Luar Negeri yang serupa diantaranya adalah Yea Sac (alltech USA), CYC (korea) , 
Lactosan (Austria), Diamond ( lnggris), danTrillac (Australia) . 



- Kongres Teknotogi Nasiona/ 201 6  
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

Topik 2 : lnovasi Teknologi Pupuk SRF Indonesia 

(Dr. lr. Hens Saputra, M. Eng., Pusat Teknologi Sumberdaya Energi dan lndustri Kimia BPPT) 

• Pupuk Lepas Lambat SRF adalah pupuk granul anorganik tunggal atau majemuk yang 

menggunakan matrik dengan metode tertentu sehingga pelepasan unsur hara pupuk ke tanah 

(media tanam) dapat d ikendalikan (lebih efisien) dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan asupan 

unsur hara oleh tanaman dalam suatu waktu tertentu. 

• SRF unsur hara direlease sesuai kebutuhan tanaman.  Dibuat dalam bentuk granul menyesuaikan 

dengan kebiasaan petan i  menggunakan u rea. Digunakan matriks zeolit dikombinasikan dengan 

teknologi biodegradable binder mampu mengurangi loss pupuk sehingga menghemat pemakaian 

pupuk 30 - 50% . Bila asumsi menghemat pupuk 30% dari tota l subsidi Rp. 28,25 Trilyun/th, maka 

aplikasi pupuk SRF dapat mengurangi beban subsidi pupuk Rp 8,4 Trilyunlth . 

• Petani  sangat diuntungkan karena pemakaian pupuk yang lebih hemat, pemupukan sekali selama 

masa tanam sampai panen sehingga dapat mengurangi ongkos pemupukan.  Selain itu, 

berdasarkan hasil uji demplot d i  1 8  kabupaten di Jawa, Sulawesi, dan Merauke rata-rata panen 

meningkat 1 0%.  

• Keunggulan Pupuk SRF adalah :  

Formula pupuk sesuai dengan kebutuhan, jenis tanaman dan kondisi lahan (spesifik tanaman 

dan lokasi) ; 

Efisiensi penggunaan pupuk 30-50%; 

Produktivitas tanaman tinggi (meningkat rata-rata 1 0%) ; 

Pemupukan sekali selama masa tanam; 

Biaya pemupukan lebih rendah;  

Aplikasi mudah (dengan cara ditebar); 

Menggunakan matrik lokal yang bersifat sekaligus sebagai pembenah tanah;  

Binder yang biodegradable dan ramah l ingkungan ;  

Dapat d igunakan untuk lahan basah maupun kering. 

• Menggunakan bahan baku/peralatan lokal (TKDN Tinggi 80%), hanya motor yang masih produk 

impor. 

• Jenis SRF/CRF yang dikembangkan BPPT: SRF-N, SRF Majemuk (SRF NP, SRF NK, SRF NPK), 

dan Formula plus (mikronutrien, mineral, hayati) 

• BPPT telah menguasai desain untuk industri 1 0.000 ton, contoh di Bantaeng investasi Rp. 1 0 M. 

Dapat d ikombinasikan dengan pupuk organik dan hayati. 

Topik 3: Pengembangan Teknologi Pasca Panen Sorgum dan Pemanfaatannya 

Untuk Olahan Pangan 

(Dr. Aton Yulianto, M.Eng. (Balai Besar Teknologi Pati - BPPT) 

• Sorgum tumbuh di lahan marginal . Hanya d iperlukan input pertanian yang rendah .  Kendalanya 

adalah produktivitas rendah d ibandingkan dengan jagung. Pada skala industri h anya terbatas pada 

ternak. 

• Mengingat lahan margina 853 ribu hektar sehingga sangat besar peluangnya untuk sorghum. Sifat 

sorghum mirip dengan gandum yang pasarnya luar biasa besar Rp 25 T. Produktivitas sorghum 2 

T/ha (sangat renda h) .  Bahan aktif yang terkandung dalam sorgum : antioksidan 4 1 3  mg/1 00 g, Gl 

sangat rendah. 

• KS yang d itawarkan KSO di B2TP, dan pembangunan unit produksi Beras sehatku. 



URAIAN KONSUL TASI BISNIS : 
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Technology Provider : 

Drh. Budhi Santoso 

Mitra lndustri : 

lbu Solfiah Balfas 

PT. Gluten Free Indonesia 

-

l bu Balfas mengidap penyakit lactose intolerance dan sudah divonis dokter di Australia tidak 

dapat mengkonsumsi lactose secara langsung maupun serat yang mengandung kadar g luten 

yang tinggi .  Beliau mengapresiasi presentasi tentang probiotik dan manfaatnya, terutama 

mengenai biosintesa nutrisi dalam saluran pencernaan. Kepada bel iau juga sudah dijelaskan 

lebih lanj ut tentang penyebab lactose intolerance dalam kaitan tidak adanya enzim yang 

di produksi oleh sel m i kroba dalam sal u ran pencernaan untuk memecah lactose. 

l bu Balfas sudah 4 tahun dalam perawatan dokter dalam kasus lactose intolerance dan 

d ianjurkan untuk minum yoghurt, selama ini yoghurt di buat oleh beliau sendiri. Hasil  

pengobatan menunjukkan efek positif dimana pada awalnya beliau tidak dapat mengkonsumsi 

serat gluten (terigu) setelah pengobatan sudah mulai bisa m engkonsumsinya. U ntuk mentega 

sudah bisa mengkonsumsi dalam bentuk butter milk. 

U ntuk pembuatan yoghurt bel iau menggunakan starter Lactobacillus bubuk yang berasal dari 

Kanada. Pernah mencoba starter lokal tetapi hasilnya tidak sebaik starter dari Kanada. 

Karena itu beliau menanyakan/tertari k untuk membeli starter Lactobacillus kalau BPPT sudah 

punya. Disamping untuk konsumsi sendiri beliau j uga memproduksi yoghurt untuk kalangan 

terbatas para penderita lactose intolerance. 

Selain starter Lactobacillus, beliau j uga menanyakan apakah BPPT punya/bisa mem buat susu 

lactose free. Selama ini  beliau membeli susu lactose free dari Khemchick di Kemang, dimana 

ada perbedaan harga per l iter produk yang cukup ti nggi yaitu 1 . 8 $AU S  d i  Australia dan 

Rp.87. 000 di I ndonesia. Namun belakangan produk susu lactose free sudah tidak dapat 

ditem ukan lagi . Karena itu beliau mengharapkan BPPT bisa menghasi lkan susu lactose free 

untuk para penderita lactose intolerance. 

• Saran yang di berikan : untuk starter Lactobacillus akan diteruskan kepada ti m pangan 

fungsional PT A/PTB dan untuk susu lactose free bisa namun agak m ahal karen a 

menggunakan teknologi membrane, mungkin cocok disampaikan kepada produsen susu murni 

seperti U ltra, Green Field, l ndomilk, dan lain-lai n.  Ada baiknya j uga dalam starter untuk 

penderita lactose intolerance perl u ditambahkan strain probiotik yang bisa menghasi lkan enzim 

untuk memecah lactose. 
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Technology Provider : 

Dr. Hens Saputra 

Mitra lndustri : 

1 .  Prof. Dr. Syamsu Alam, M.Si. (Pemkab. Bantaeng) 

2.  Bp. Supriyono (PT. Pupuk Iskandar Muda AceH) 

3. Bp. Joko Takaryono (PT. Petrokimia Gresik) 

4. PT. Multistrada 

URAIAN KONSULTASI BISNIS : 

1 .  Pemkab Bantaeng 

Pemkab Bantaeng sangat tertarik dengan teknologi SRF dan berharap kelanjutan kerjasama 

implementasi pupuk SRF. Beberapa poin yang dibutuhkan pada saat ini antara lain : 

• Unit produksi yang dapat menghasilkan pupuk SRF secara kontinyu . 

• ljin edar  dari Kementan, agar dapat mendistribusikan kepada para petan i  yang sangat 

membutuh kan .  

• Pendampingan produksi pupuk SRF pada pabrik yang berkapasitas 1 0.000 ton/tahun .  

2.  PT. Pupuk Iskandar Muda (P IM)  Aceh 

Bp. Supriyono Perwakilan dari PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Aceh dan Team SRF BPPT telah 

melakukan kesepakatan awal ,  untuk melakukan ke�asama implementasi pupuk lepas lambat SRF. 

Catatan kesepakatan tersebut antara lain : 

• Tertarik dengan pupuk SRF N, disarankan kepada BPPT segera u ntuk melakukan presentasi di 

PT. Pupuk I ndonesia Holding (PIHC) terkait dengan rencana pembangunan pabrik pupuk baru. 

• Ada rencana pembangunan pupuk NPK 2 x 500.000 tpy di PT.P IM Aceh,  diharapkan BPPT dapat 

membantu melakukan pendampingan ,  perlu dibahas lebih detil pada pertemuan teknis. 



3. PT. Petrokimia Gresik 
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Bp. Supriyono Perwakilan dari PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Aceh dan Team SRF BPPT telah 

melakukan kesepakatan awal ,  untuk melakukan kerjasama implementasi pupuk lepas lambat SRF. 

Catalan kesepakatan tersebut antara lain : 

• Kajian produksi pupuk SRF menggunakan fasilitas produksi yang sudah ada . 

• Penguasaan teknologi bersama.  

4. PT. Multistrada 

PT. Multistrada menyatakan sangat tertarik dengan implementasi pupuk SRF maka mengharapkan 

kerjasama,  segera berkomun ikasi untuk mendetilkan rencana  kerjasama tersebut. Pointer potensi 

kerjasama antara lain : 

Pemetaan unsur hara pada lahan PT. Multistrada di Kalimantan 

Pembuatan sampel pupuk yang sesuai untu k tanaman karet 

Uji demplot pada tanaman karet 

Pembangunan un it produksi pupuk SRF bila uji demplot berhasil dengan baik. 
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Technology Provider : 

1 .  Dr. Aton Yul ianto (Ketua Tim) 

2. Dr. Bambang Triwiyono 

3. Bp. Sobirin 

4.  Bp. Yanuar 

Mitra lndustri : 

1 .  Bp. Kusmunandar 
PT. INUKI dan Koperasi Masyarakat Sorghum Indonesia 

2. Bp. Novan Satrianto 

PT. Sedana Panen Sejahtera 

3. lbu Sofiah Balfas 

PT. Gluten Free Indonesia 

URAIAN KONSUL TASI BISNIS : 

1 .  PT. INUKI dan Koperasi Masyarakat Sorghum Indonesia 

KOIIDI'I[S HllMOlDCII KASIDMAl 

KIN 

Perusahaan & koperasi ini  bertekad mengembangkan tanaman sorgum untuk dapat berkontribusi 

dalam systems penyediaan pangan nasional .  Kendala yang d ihadapi para petan i  sorgum antara la in:  
• Serangan hama burung yang dapat menghabiskan biji sorgum di lahan sebelum masa panen. 

Mohon bantuan BPPT untuk mengatasi problem tersebut. 
• Para petani membutuhkan alat penyosoh biji sorgum yang mampu menghasilkan biji sosoh bersih 

(putih), alat penepung yang cocok digunakan di  tingkat pedesaan. B2TP mempunyai 

kemampuan dan bersedia membantu untuk mengatasi kendala pengolahan pasca panen yang 

d ihadapi Masyarakat Sorgum I ndonesia tersebut. 



2. PT. Sedana Panen Sejahtera 
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Perusahaan ini mengembangkan sorgum pada on farm & off farm untuk dimanfaatkan secara 

integrative sebagai bahan pakan pangan, dan energy dengan konsep "zero waste". Saat ini produk 

yang sudah dihasilkan antara lain: biji sorgum sebagai bahan pakan,  sirup dari juice batang sorgum, 

dan serbuk gula sorgum. 

Kendala yang dikeluhkan sama dengan Koperasi Masyarakat Sorgum. Perusahaan ini sudah 

mencoba mengatasi gangguan burung dengan system pancaran gelombang tertentu yang tidak 

disukai burung, namun belum berhasil. 

3. PT. Gluten Free Indonesia 

PT Gluten Free I ndonesia mengembangkan produk bakery (cake & cookies) berbahan baku tepung 

sorghum sebagai 'healthy food'' untuk konsumen yang intolerance terhadap gluten ,  dengan ikon 

"gluten free". 

Keluhannya : Ada kendala peraturan labeling makanan Gluten Free dari BPOM, karena pelarangan 

tersebut dapat mengurangi ni lai kekhasan produk yang d ibutuhkan oleh konsumnennya. Per1u ada 

upaya untuk meniadakan hambatan tersebut. B2TP-BPPT akan berkonsultasi dengan mantan Ka. 

BPOM tentang aturan tersebut untuk mencari solusinya. 

Perusahaan ini sepa kat untuk bekerjasama dengan B2TP mengembangkan tepung sorgum 

termodifikasi yang cocok untuk diolah lebih lanjut sebagai produk cake & cookies yang telah 

d ikembangkan pasarnya oleh perusahaan ini sebagai healthy food. 
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HOST : 

Dr. Ridwan Djamaluddin. 

Deputi I l l Bidang Koordinasi lnfrastruktur, Kemenko Kemaritiman 

Karena pemerintah memutuskan bidang maritim sebagai motor pembangunan di  Indonesia , maka lembaga 

pemerintah dalam hal ini Kemenko Kemaritiman mempunyai empat program utama, yaitu: 

1 .  Aspek kedaulatan yang bertujuan untuk membatasi wilayah Indonesia . 

2.  Aspek sumber daya alam yang bertujuan untuk mengeksplore apa yang dimiliki . Hal in i  diperlukan 

dengan sedikit penekanan pada maritim karena sumber daya laut lebih sulit untuk d igali karena 

berbeda dengan sumber daya yang ada di daratan .  Sumber daya di laut merupakan sesuatu yang 

tidak bisa terlihat dengan mudah 

3. Aspek persatuan yang memadukan semua unsur dan infrastruktur yang ada d i  Indonesia sehingga 

menjadi satu kesatuan yang terkoneksi 

4. SDM, l ptek dan budaya bahari sebagai sumber daya yang mandiri dengan mempertahankan 

budaya maritim yang ada dan menggalakkan yang masih belum ada 

Keempat aspek di  atas dilakukan da lam upaya untuk menjadikan poros maritim sebagai alat percepatan 

pemerataan pembangunan. Hal ini disebabkan karena Perpres yang ada belum mendukung program

program maritim secara keseluruhan.  Salah satu buktinya adalah pembangunan yang masih terpusat d i  

Jawa dan hanya di darat saja.  Masih banyak hal-hal lain yang belum dibangun secara maksimal seperti 

misalnya blok Masela, Natuna ,  Morotai dan lain-lain. 
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Yang menjadi tugas kita sekarang adalah mencari langkah-langkah yang dapat mendukung keempat aspek 

di atas. Di mana salah satunya adalah mencari solusi untuk pengembangan pembangunan di luar Jawa. 

Pada acara Masukan-masukan ke Kemenko Kemaritiman sebagai wakil lembaga pemerintah yang 

membantu pemerintah membuat kebijakan dalam menyusun program-program kemaritiman 

Beberapa masukan dari penanggap antara lain: 

1 .  Ditjen ILMATE, Kemenperin: Sebagai institusi yang bergerak d i  bidang komponen, ILMATE siap 

mendukung dan memberi fasil itas pengembangan komponen u ntuk keperluan maritim. 

2. Karya Prima Anugerah Mandiri :  Bergerak di bidang pembuatan concrete floating ponton misalnya 

beton atau dermaga apung untuk d itempatkan di area pulau-pulau terluar, SPBU terapung yang dapat 

d ipergunakan oleh kapal-kapal nelayan mengisi bahan bakar, tempat tinggal terapung sementara, 

offshore breakwater yang selama ini dibuat oleh perusahaan2 asing. Pertanyaan yang selanjutnya 

muncul adalah sampai volume berapa kita mampu membuat sendiri? Untuk menjawab pertanyaan ini ,  

d iperlukan adanya kerjasama dengan BPPT agar teknologi yang ada dapat dikuasai dan selanjutnya 

d ipergunakan untuk membuat suatu produk. 

3 .  Pelindo I l l :  Ada beberapa manfaat Indonesia menjadi poros maritim, anatar lain : 

a .  Potensi kepariwisataan di wilayah di Nusa Tenggara Timur seperti Maumere, Kalabahi ,  All ,  

dapat dikembangkan .  Potensi pariwisata ini bertujuan untuk mendongkrak pemasukan 

pendapatan melalui visa, seh ingga sangat penting untuk d iperhatikan .  

b .  Softsoil lebih menarik untuk d i  eksplore lebih jauh .  Namun persoalan tentang dalamnya soft soil 

yang ada mengakibatkan adanya settlement. Permasalahan ini tidak dapat dihindari .  Oleh 

karena itu diharapkan nantinya didapatkan suatu konstruksi tertentu agar tidak terjadi 

perbedaan settlement. Sehingga para ahli sangat dibutuhkan untuk menjamin quality 

assurances dalam pembangunan pelabuhan-pelabuhan baru . 

c. Pada daerah pantai selatan (Jawa Selatan) terdapat satu permasa lahan yaitu belum 

tersentuhnya pengembangan breakwater/floating dikarenakan gelombang permukaan yang 

terlalu besar. Perhitungan dampak ekonomi positif namun terhalang peraturan perijinan . 

4. Royal Haskoning DHV: Konsultan dengan service yang lebih luas dimulai dari tahap sebelum 

engineering dan setelah eng ineering dimana divisi maritim berfokus pada pembangunan infrastruktur. 

Salah satu contoh lingkup pekerjaan adalah memberikan solusi mooring/tambat untuk kapal besar 

(FSRU dan LNG carrier) dengan harga murah. 

5 .  BMKG :  Pada prinsipnya, BMKG memiliki banyak data yang bisa diakses dengan mudah di web seperti 

misalnya database gelombang di Masela untuk 35 tahun .  Namun demikian, masih  ada kekurangan 

data pengukuran yang belum dapat d ipenuhi  pada saat pengukuran global. Sebagai contoh adalah 

perkiraan terjadinya EI-Nino/La-Nina d i  kawasan Samudra Pasifik dan fenomena Indian Ocean Dipole 

di Samudra Hindia yang berakibat pada kemarau basah di  indonesia membuktikan bahwa masih ada 

data simpanan panas di Indonesia yang belum tereksplorasi dengan baik. Yang menjadi kendala 

antara lain adalah peralatan yang masih belum dimiliki oleh Rl serta teknologi observasi laut yang 

masih belum sepenuhnya dikuasa i oleh Indonesia . 

6.  Geotindo: siap mendukung kegiatan riset dan sensor-sensor d i  bidang industri maritim. 

7 .  PT PAL: Kapal selam GENERASI KE 3 dibuat oleh DSME Korea. Produksi mulai Januari .  Mengirim 

personil ke Korea.  Tahap awal 1 2  kapal selam dari 27 buah yang d itargetkan untuk memenuhu i  9 

corong Indonesia . Diharapkan dalam tahun in i  sarana dan prasarana selesai dengan 2 kapal selam 

yang dikerjakan di Korea dan satu kapal selam yang diassembly di Indonesia. Untuk selanjutnya 

pembuatan kapal selam generasi ke 4 dstnya di Indonesia. 
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8 .  PT. Athira: Perusahaan komponen kapal dari Batam bergerak dibidang pembuat peralatan kapal 
seperti windlass dan steering gear dimana komponen yang diproduksi sudah di-kelas-kan oleh BKI. 

Permasalahan yang dihadapi adalah produk-produ k  China yang merusak harga pasaran dan 

pengurusan dokumen terlalu mahal. Diharapkan dukungan dan campur tangan pemerintah dalam hal 

produksi serta pemanfaatan komponen kapal karya anak bangsa dapat dioptimalkan dan diharapkan 

BKI dalam hal pengurusan dokumen-dokumen tidak membebankan biaya mahal sehingga bisa 

bersaing dengan produk Cina. 

9 .  INSA: Sebanyak1 2  instansi yang menjaga perairan dapat dengan mudah "memeriksa" kapal-kapal 

berbendera Indonesia baik saat di perairan Indonesia maupun saat berlabuh. Perlakuan berbeda 

terjadi pada kapal-kapal asing yang telah beroperasi di Indonesia seperti kapal export import dan 

feeder container yang tidak dikenakan PPN dan dapat masuk dengan bebas walaupun tanpa NPVVP 

dan SUP. Hal ini berbeda dengan kapal curah berbendera Indonesia yang menggunakan PPN . 

Permasalahan ini mengakibatkan matinya pengusaha swasta karena perbedaan perlakuan tersebut. 

1 0. PT. INTI: Untuk pembangunan kemaritiman dibutuhkan sistem "autopilot", untuk pusat ekonomi di 

pesisir demi menggerakkan ekonomi di sana butuh sarana telekomunikasi. PT. Inti siap bekerja sama 

untuk menjawab tantangan masyarakat pesisir agar solusi dapat terpecahkan . 

1 1 .  ITS Perkapalan :  Pendidikan di perguruan tinggi di ITS dalam mendu kung bidang maritim terdiri dari 4 

jurusan yaitu jurusan perkapalan, jurusan kelautan, jurusan sistem perkapalan dan jurusan 

transportasi . Namun pendidikan sampai saat ini kurang bertujuan sebagai makership. Maka 

d ibutuhkan keterampilan untuk mendukung industri maritim. Bagaimana mensinergikan semua 

stakeholder yang ada di bidang maritim 

1 2. IPERINDO: banyaknya pekerjaan di bidang maritim (kapal-kapal negara) tidak menjamin industri

industri pendukung dapat berkembang. Hal ini disebabkan karena komponen kapal masih belum 

d imiliki oleh I ndonesia, sehingga komponen import masih tinggi (>70%). Disarankan supaya 

pemerintah segera mendorong berkembangnya industri komponen kapal dalam negeri yang bisa lebih 

murah .  

1 3. PIKKI: Kendala sertifikasi yang cukup mahal akan dibantu untuk mencarikan solusinya. Salah satu 

usulannya adalah kapal-kapal nelayan yang beroperasi di perairan Indonesia tidak memerlukan 

adanya dokumen-dokumen sertifikasi. BPPT disarankan untuk menjadi institusi yang membantu dan 

menjembatani pihak swasta (industri) dan lembaga2 pemerintah yang mengeluarkan sertifikat dan lain 

sebagainya . 

1 4. ABUPI (Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia): asosiasi swasta yang siap memajukan maritim 

dengan bekerja sama dengan INSA dan IPERINDO. 

Dalam diskusi dan tanya jawab, dengan paparan singkat yang diberikan oleh masing-masing 

unitllembaga/instansi, maka tujuan dari kongres untuk mensinerg ikan seluruh stakeholder kemaritiman, 

terdapat tiga bidang utama, yaitu : 

1 .  Adanya kegairahan untuk bermaritim 

2 .  Keterlibatan pemerintah dalam memudahkan atau menyamaratakan perlakuan import d a n  eksport 

semua bidang pendukung yang sedang dijalankan. Banyaknya kapal tongkang yang tidak 

d ipergunakan karena terlalu banyak pembuatan kapal .  Hal ini membuktikan bahwa banyaknya 

peraturan pemerintah masih belum ditanggapi dengan kesiapan pelakunya. 

3. Aspek teknis; dibuktikan dengan industri2 yang sebenarnya mampu melaksanakan itu semua. 

Akan tetapi tidak sesuai dengan perhitungan ekonomisnya, atau dengan kata lain masih belum 

ekonomis. 

4 .  Membuat wadah atau komite yang akan akan memberi keuntungan bagi pebisnis di l ingkup yang 

besar dalam bentuk kebijakan,  insentif dan lain-la in .  
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5 .  Belum adanya kerjasama internasional yang signifikan.  Mungkin dapat diawali dengan adanya 

perusahaan Royal Haskoning DSV 

6. Semangat untuk mencari solusi bersama untuk membangun semua stakeholder bidang 

kemarit iman. Salah satu contohnya adalah belum adanya hasil dari NASDEC yang sign ificant. 

KESIMPULAN: 

Dari  s is i  pemerintah ,  yang dapat di lakukan adalah 

1 .  Hal-hal yang menyulitkan bisnis maritim, d i informasikan ke Kemenko Kemaritiman dan selanjutnya 

akan mengundang semua pihak terkait untuk berd iskusi bersama mencari solusi. 

2. Meningkatkan kapasitas teknis sendiri 

3. Bermitra dengan pihak LN dan DN, seandainya masih belum bisa mandiri 

4. Projek-projek yang spesifik isa dokoordinasikan d ibawah Kemenko Kemaritiman 
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I .  Pengkajian dan Penerapan Teknologi di Bidang lndustri Pelayaran Nasional 

Penandatangan : 

1 .  Dr. lr. Unggul Priyanto, M.Sc. - Kepala BPPT 

2.  Tonny Boediono, M.Sc. - Dirjen Perhubungan Laut, Kementrian Perhubungan 

3. lr. I Gusti Putu Suryawirawan - Dirjen ILMATE, Kementrian Perindustrian 

I I .  Pengembangan dan Penerapan Teknologi lnformasi Bidang Kepegawaian 

Penandatangan : 

1 .  Dr. lr. Unggul Priyanto, M.Sc. - Kepala BPPT 

2. Dr. lr. Bima Haria Wibisana, MSIS. - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) 

-

I l l .  Pengkajian, Pengembangan dan Pemasyarakatan Teknologi Dalam Mendukung 

Peningkatan SDM dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

1 .  Dr. lr. Unggul Priyanto, M.Sc. - Kepala BPPT 

2. Dr. lr .  Bima Haria Wibisana, MSIS. - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) 
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I .  Pemanfaatan Teknologi Modifikasi Cuaca Untuk Menanggulangi Bencana Asap Kebakaran 

H utan dan Lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan Tahun 201 6 

Penandatangan : 

1 .  Dr. lr. Soni Solistia Wirawan, M.Eng. - Sestama BPPT 

2. lr. Dody Ruswandi, MSCE. - Sestama BNPB 

I I .  Pengkajian, Penerapan, dan Pemasyarakatan Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan 

Daerah Kota Tebing Tinggi, Provinsi Riau 

Penandatangan : 

1 .  Dr. lr. Soni Solistia Wirawan, M.Eng. - Sestama BPPT 

2 .  l r .  Umar Zunaidi Hasibuan, MM. - Walikota Tebing Tinggi 
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Pengkajian, Penerapan, dan Pemasyarakatan Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan Daerah 

Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Su lawesi Selatan 

Penandatangan : 

1 .  Prof. Dr.-Eng. Eniya Listiani Dewi, B.Eng. ,  M.Eng. - Deputi Kepala BPPT Bidang TAB 

2. Dr. lr. Jumain Appe, M.Si. - Dirjen Penguatan lnovasi, Kementrian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi 

3. Dr.  Kalatiku Paembonan, M.Si. - Bupati Toraja Utara 
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I .  Pengkajian, Penerapan, dan Pemasyarakatan Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan 

Daerah Kota Blitar, Provinsi Jawa Timur 

Penandatangan : 

1 .  Prof. Dr. lr. Wimpie, M.Sc. - Deputi Kepala BPPT Bidang TPSA 

2 .  Muh.  Samanhudi Anwar, SH. - Walikota Blitar, Provinsi Jawa Timur 

I I .  Pengkajian, Penerapan, dan Pemasyarakatan IPTEKIN Dalam Upaya Mendukung Pembangunan 

Daerah Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah 

Penandatangan : 

1 .  Dr. lr. Tatang Taufiq, M.Sc. - Deputi Kepala BPPT Bidang PKT 

2. Achmad Alf Arslan Djunaid, SE. - Walikota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah 
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I .  Pengkajian, Penerapan, dan Pemasyarakatan Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan 

Daerah Kabupaten Serang, Provinsi Banten 

Penandatangan : 

1 .  Dr. lr. Hammam Riza, M.Sc. - Deputi Kepala BPPT Bidang TIEM 

2. Ratu Tatu Chasanah, SE., M.Ak. - Bu pati Serang,  Provinsi Banten 

I I .  Pengembangan dan Hil irisas i Produk Teknologi Nasional 

Penandatangan : 

1 .  Dr. lr. Hammam Riza, M.Sc. - Deputi Kepala BPPT Bidang T IEM 

2 .  Dr. lr. Benny Ranti, M .Sc. - Presiden Direktur PT. Equitel Reoptima 
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I. Pemberian Beasiswa dan Penempatan Alumni Penerima Beasiswa Lembaga Pengelola Dana 

Pendidik (LPDP) 

Penandatangan : 

1 .  Prof. Dr. lr. Suhendar I .  Sachoemar, M.Si. - Kepala Pusbindiklat BPPT 

2. Eko Prasetyo - Direktur Utama LPDP 

II. Pengelolaan lnduk dan Pilot Project Teknologi Budidaya lkan Nila Salina (Saline Indonesian 

Ty/apia) 

Penandatangan : 

1 .  lr. Arief Arianto, M.Sc. - Direktur Pusat Teknologi Produksi Pertanian (PTPP) BPPT 

2 .  lr. Warih Hardanu - Kepala BLU Produksi Perikanan Budidaya, Karawang 

I l l . Diseminasi Sistem dan Teknik Produksi Benih dan Pembesaran lkan Nila Salina 

Penandatangan : 

1 .  lr. Arief Arianto, M.Sc. - Direktur Pusat Teknologi Produksi Pertanian (PTPP) BPPT 

2. lr. J. Jafar Ismail, MM. - Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat 
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I. Pengembangan Technopreneurship Sekolah Tinggi Teknologi Pelalawan 

Penandatangan : 

-

1 .  Dr. lr. Dudi Iskandar, M.Sc . - Direktur Pusat Teknoprener dan Klaster l ndustri (PTKI) BPPT 

2 .  I Putu Agus Swastika , M.Kom. - Ketua ST2P 

I I .  Pendirian Pusat lnovasi Dalam Rangka Pengembangan Technopreneurship UNIKAL 

Penandatangan : 

1 .  Dr. lr. Dudi Iskandar, M.Sc. - Direktur Pusat Teknoprener dan Klaster lndustri (PTKI) BPPT 

2 .  Dr. Chalimah - Wakil Rektor I Universitas Pekalongan (UNIKAL) 

I l l .  Pengembangan Technopreneurship Universitas Pasundan 

Penandatangan : 

1 .  Dr. lr. Dudi Iskandar, M.Sc. - Direktur Pusat Teknoprener dan Klaster lndustri (PTKI) BPPT 

2 .  Prof. Dr. Eddy Jusuf, SP.,  M.Si. ,  M.Kom. - Rektor Un iversitas Pasundan 

IV. Pengembangan Technopreneurship Universitas Sebelas Maret 

Penandatangan : 

1 .  Dr. lr. Dudi Iskandar, M.Sc. - Direktur Pusat Teknoprener dan Klaster lndustri (PTKI) BPPT 

2. Dr. tech. lr. Sholihin As'ad, MT. - Dekan Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret 
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I .  Pendidikan Penelitian dan Penerapan Teknologi Untuk Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan dan 

La han 

Penandatangan : 
1 .  Dr. Triseto Handoko - Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BB-TMC) BPPT 

2. Dr. lr. Sri Nurdiati, M.Sc. - Dekan Fakultas MIPA - lnstitut Pertanian Bogor (IPB) 

3. Wakil Rektor IV - Universitas Sriwijaya 

4.  Prof. Dr .  Almasdi - Kepala LPPM Universitas Riau 

5. Dekan Fakultas Kehutanan - Universitas Tanjung Pura 

6.  lr .  Cakra Birawa, MP. - Dekan Fakultas Pertanian 

I I .  Pekerjaan Jasa Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di Danau PL TA Singkarak dan Waduk PL TA 

Kota Panjang PT. PLN (Persero) Pembangkit Sumatera Bagian Utara 

Penandatangan : 

1 .  Dr. Triseto Handoko - Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BB-TMC) BPPT 

2. General Manager PT. PLN (Persero) - Pembangkit Sumatera Bagian Utara 
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I .  Kerjasama Kajian Kehandalan Sistem Kelistrikan Bandar Udara lnternasional Kualanamu 

Penandatangan : 

1 .  Dr. lr. Andhika Prastawa, MSEE. - Kepala B2TKE BPPT 

-

2. M. Putra Pariadi - Vice President of Electronical and Engineering, PT. Angkasa Pura I I  

(Persero) 

I I .  Pelaksanaan Audit Energi PT. N ippon Shokubai Indonesia 

Penandatangan : 

1 .  Dr. lr. Andhika Prastawa, MSEE. - Kepala 82TKE BPPT 

2 . Naoki Hijikuro - President Director of PT. N ippon Shokubai I ndonesia 

Ill. Cooperation in Testing Equipment Lightning (Lighting Arrestor) for Baron Technopark 
1 .  Dr. lr. Andhika Prastawa, MSEE. - Kepala 82TKE BPPT 

2. Teruo ldogawa - President Director of PT. Sankosha I ndonesia 



- Kong res Teknologi Nasiona/ 2016 
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

I .  Pemanfaatan Kapal Riset Baruna Jaya IV dalam Rangka Penelitian Karakteristik Biologi 

Perikanan, Habitat Sumberdaya dan Potensi Sumberdaya lkan di WPP 71 3 (Selat Makassar) 

dan WPP 718 (Laut Arafura) 

1 .  Dr. M .  llyas, ST., MSc. - Kepala Balai Teknologi Survei Kelautan ,  BPPT 

2. Dr. Fayakun Satria, S.Pi, M.App.Sc - Kepala Balai Penelit ian Perikanan Laut, KKP 

2 0 "1 6  
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Kongres Tekno/ogi Nasiona/ 201 6 -
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

Kunjungan Menteri BUMN, Menteri Perindustrian, dan Menteri Ristek Dikti 
ke Lokasi Pameran Kereta Cepat BPPT di KTN 201 6 



Wt4:1 Kong res Teknologi Nasiona/ 201 6  
-· • - Badon Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

Stand Pameran Terbaik KTN 201 8 - PT Karya Prima Anugrah Mandiri 

--
-. 
I 

Stand Pameran Terbaik KTN 201 6 - PT Geotindo Mitra Kencana 



Kongres Teknologi Nasiona/ 201 6 
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

Stand Mitra BPPT - PT. INTI 

Stand Mitra BPPT - PT. PAL Indonesia 

-



Wfd11 Kongres Teknologi Nasiona/ 201 6 
-·-- Badon Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

Stand Mitra BPPT - Royal Haskoningdhv 

Stand Mitra BPPT - PT. Sucofindo 



Kongres Teknologi Nasiona/ 201 6 -
Badon Pengkajian dan Penerapan Teknologi • 

Stand Mitra BPPT - CV. Athira Marine Outfitting 

Stand Mitra BPPT 
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Kongres Teknotogi Nasiona/2016 -
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ' 

PUSAT TEKNOLOGI MATERIAL SPPT 

Stand BPPT- Pusat Teknologi Material 

TE KN O ,1 B AHAN BAKAR&REKAYASA DES:. 

Stand BPPT- BTB2RD dan TIEM 
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Kongres Teknologi Nasional 2016 
Badon Pengkajian dan Penerapan Teknologi KIN 

Stand BPPT - B2TKE 

Stand BPPT - Teknologi Agroindustri dan Bioteknologi 



Kongres Teknologi Nasiona/ 201 6 ...._ 
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi ...._ 

Stand BPPT - Teknologi Agro i ndustri dan Bioteknologi 

� lVI  ARITIM - BPPT 



Kongres Teknologi Nasiona/ 2016 
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

Stand BPPT Bidang M aritim 

• 

Stand BPPT - 82TM C 
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