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SAMBUTAN 

 

Assalamu’alaikum Wr Wb. 
   
  Dewan Riset Daerah (DRD)  merupakan Inisiator dan Akselerator 
pembangunan IPTEK yang mempunyai posisi dan peran strategis dalam mendukung 
keberhasilan pembangunan IPTEK di daerah. Produk-produk DRD dapat menjadi 
rekomendasi keputusan/ kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 
pembangunan daerah dan menjadi solusi atas permasalahan yang timbul dalam 
pelaksanaan pembangunan daerah. DRD menjadi ‘penghubung” antara kebijakan 
IPTEK pusat dengan daerah sehingga terjadi konvergensi kebijakan antara 
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam konteks pembangunan IPTEK. 
Dalam konteks otonomi daerah, pembentukan DRD sangat strategis untuk 
mendukung peningkatan daya saing daerah melalui pemberdayaan lembaga-lembaga 
penelitian dan pengembangan di daerah. 
  Agenda Riset Daerah (ARD) merupakan rumusan prioritas penelitian, 
pengembangan, dan rekayasa IPTEK daerah untuk memenuhi kebutuhan dukungan 
IPTEK dalam pembangunan di daerah. Program utama riset dan teknologi ARD 
adalah dokumen produk DRD yang berlaku untuk kurun waktu tertentu, dan harus 
selalu di mutakhirkan secara terus- menerus sesuai dengan perkembangan yang 
terjadi. Produk ini ditawarkan kepada para pelaku IPTEK di daerah dan dijadikan 
panduan dalam perencanaan kegiatan penelitian, pengembangan serta perekayasaan 
IPTEK yang dilakukan untuk keperluan daerah. 

Agenda Riset Daerah (DRD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu mempunyai hubungan yang bersifat 
komplementer. Karena riset adalah suatu usaha untuk memahami secara mendalam 
suatu permasalahan dan menemukan solusinya. Solusi dalam bentuk konsep atau 
design akan menjadi efektif jika konsep tersebut diterjemahkan ke dalam suatu 
tindakan berupa program pembangunan. Pada satu sisi, ARD akan mengacu pada 
komitmen pembangunan yang telah tertuang dalam RPJMD. Tanpa mengacu pada 
RPJMD maka ARD akan menjadi tanpa arah dan tidak mempunyai sasaran yang 
jelas dan tidak mempunyai potensi yang kuat untuk merubah masyarakat kearah yang 
diinginkan. 
   Demikian, diharapkan produk ini dapat digunakan sebagai acuan sekaligus 
rekomendasi bagi pemegang kepentingan (Stakeholders) di daerah, baik pemerintah 
daerah, masyarakat umum dan lembaga IPTEK. Produk ini ditujukan dalam  
mendukung percepatan inovasi daerah. 
 
Wassalamu’alaikum Wr Wb. 

 
Kepala Balitbang dan Statistik Daerah 

Provinsi Bengkulu 
 
 

Ir. Diah Irianti, M. Si 
Pembina Tk. I NIP. 19640527 198903 2 002 
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KATA PENGANTAR 

Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah swt yang telah 

memberikan hidayah dan inayahNya kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu 

di pagi hari ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad saw 

yang telah mengentaskan kita dari zaman jahiliyah. 

Dalam laporan World Economic Forum tahun 2010 indeks daya saing global 

Indonesia menduduki peringkat ke-44. Dalam indeks tersebut faktor inovasi dan 

sofistikasi bisnis mengalami kenaikan sedangkan faktor kesiapan teknologi masih 

pada peringkat yang rendah. Jadi meskipun dari sisi  kemampuan iptek sudah 

meningkat tetapi dari sisi pemanfaatan iptek masih lemah. 

Negara yang maju adalah negara yang menguasai iptek. Negara yang maju adalah 

negara yang mengedepankan riset sebagai ujung tombak bagi pengambilan kebijakan 

dan keputusan di negara tersebut. Jepang, misalnya, selalu mengedepankan riset  

sebagai dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang. 

Demikian pula bagi daerah. Kemajuan daerah dan berhasil tidaknya pembangunan di 

daerah tersebut sangat bergantung kepada perencanaan dan pelaksanaan kebijakan 

yang tepat sasaran. Untuk itu,  riset harus dijadikan ujung tombak bagi pengambilan 

kebijakan dan keputusan di Provinsi Bengkulu. 

Banyak kebijakan dan program yang provinsi ini yang tidak tepat sasaran, sehingga 

pembangunan di provinsi ini sangat lambat jika dibandingkan dengan daerah lain. 

Untuk mengejar ketinggalan kita, maka sejak sekarang mari kita kuasai iptek dan 

mari kita jadikan riset sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan di 

provinsi yang kita cintai ini. 

Kendala dalam pembangunan daerah Provinsi Bengkulu antara lain lemahnya 

sumber daya manusia, perencanaan pembangunan yang kurang terfokus pada potensi 

unggulan dan kebutuhan yang mendesak, serta masih kurangnya pendayagunaan 

pakar keilmuan dan hasil kajian keilmuan. Pelaksanaan penelitian dan pengkajian 

keilmuan di Bengkulu belum terfokus dan belum merupakan kerja budaya yang 
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dilandaskan pada kebutuhan pembangunan di daerah. Sementara, Badan Penelitian 

dan Pengembangan belum cukup berdaya dalam melaksanakan tugas-tugasnya. 

Kesemuanya disebabkan belum adanya sistem penelitian dan pengembangan daerah 

yang baku, yang secara jelas memberikan visi, misi dan strategi penelitian dan 

pengembangan. Kondisi ini bermuara pada pengambilan kebijakan pembangunan 

yang tidak didasarkan atas pertimbangan ilmiah. 

Sejak didirikan tahun 2009 sampai saat ini DRD Provinsi Bengkulu belum optimal  

 berperan, padahal di era otonomi dan persaingan global, DRD yang kuat bisa 

menjadi motor pembaruan dalam memperkuat sistem inovasi dan 

pembangunan daerah. Untuk itu, DRD Provinsi Bengkulu perlu diperkuat, dengan 

cara menjadikan DRD sebagai berikut. 

 berkemampuan melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya sebagaimana 

dituangkan dalam UU No. 18/2002) 

 berkemampuan merespon isu strategis yang relevan dengan pembangunan di 

Provinsi Bengkulu 

 menjadi kelompok yang berwibawa dan berpengaruh dalam kebijakan publik 

yang relevan dan dalam perbaikan kebijakan 

 memiliki kepioniran dalam perbaikan kebijakan. 

Agenda Riset Daerah (ARD) Provinsi Bengkulu ini mempunyai arti penting sebagai 

panduan pelaksanaan riset di SKPD selingkung Provinsi Bengkulu. Harapannya, 

ARD ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan bagi perencanaan di Provinsi 

Bengkulu. Untuk itu, dukungan dari Pemerintah Daerah, DPRD, Balitbang, SKPD 

selingkung Provinsi Bengkulu,  para akademisi, dunia usaha dan tokoh masyarakat 

serta Dewan Riset Nasional sangat penting bagi pelaksanaan ARD ini. 

  Bengkulu, 03 Desember 2012 

        Ketua DRD Bengkulu, 

 

 

                                                             Prof. Ir. Urip Santoso, S.IKom., M.Sc., Ph.D 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang 

  Dalam era globalisasi ini banyak kemudahan yang dapat dinikmati oleh 

manusia. Jika di masa lalu pergi ke Mekkah memerlukan waktu berbulan-bulan, 

maka sekarang  hanya membutuhkan waktu  beberapa jam saja. Jika pergi ke bulan 

di masa lalu merupakan impian semata, maka di masa sekarang bukan lagi sekadar 

impian. Jika di masa lalu untuk dapat berkomunikasi jarak jauh harus mesu raga, 

sekarang cukup angkat telepon, HP atau sejenisnya. 

 Apa yang menjadi sebab terjadinya lonjakan fasilitas? Mungkin pertanyaan 

tersebut kadang mampir ke benak kita. Kita dapat menikmati semuanya ini 

dikarenakan perkembangan ipteks yang begitu pesat. Perkembangan ipteks yang 

begitu dahsyat terjadi karena segelintir manusia rela bersusah payah  berpikir, 

berkreativitas dan meneliti gejala atau hukum alam semesta ini. Pada jaman dulu 

untuk mencapai teknologi  tertentu diperlukan waktu sampai ratusan atau bahkan 

ribuan tahun. Semuanya dilakukan melalui serangkaian pengamatan dan/atau 

penelitian. Oleh sebab itu, penelitian merupakan faktor penting untuk mendorong 

perkembangan ipteks. Jika dikaitkan dengan kemajuan suatu negara, negara yang 

maju dalam penelitian  akan menjadi  negara maju, negara yang mampu menguasai 

dunia. Di negara maju, penelitian selalu dilakukan sebelum melaksanakan kegiatan. 

 Kita ambil contoh misalnya perusahaan mobil Toyota. Toyota sebelum 

meluncurkan “Kijang” nya di Indonesia, ia telah melakukan  serangkaian penelitian 

tentang selera konsumen di Indonesia. Berbagai aspek diteliti dengan cermat agar 

produk mobil yang hendak diluncurkan laku keras. Berdasarkan hasil penelitian 

tersebut, Toyota memproduksi  mobil kijang yang terbukti sangat laku di Indonesia.  

 Nah  bagaimana dengan negara kita? Sudahkah penelitian menjadi prioritas 

dalam setiap langkah kehidupan berbangsa dan bernegara? Secara kasar dapat 

penulis nyatakan bahwa penelitian belum menjadi jiwa bangsa Indonesia.  Penulis 

memang tidak punya data, tetapi dalam pengamatan sekilas banyak aktivitas proyek 

yang tidak didukung oleh penelitian. Banyak rencana proyek didasarkan hanya 

kepada diskusi dari meja ke meja atau hasil pemikiran si pembuat proposal. 

Akibatnya, banyak proyek yang gagal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
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Demikian pula terjadi pada dunia perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan 

pengembangan di Indonesia, pengajuan proposal penelitian masih didominasi oleh 

kebutuhan semu, artinya kebutuhan yang dirasakan oleh pembuat proposal. Selain 

itu, dana riset di Indonesia masih sangat kecil, publikasi internasional sangat terbatas 

serta sedikitnya inovasi yang dihasilkannya. Lebih ironisnya lagi hasil-hasil 

penelitian yang telah dihasilkan oleh para sarjana dan ilmuwan lebih banyak 

menumpuk di perpustakaan alias tidak dipublikasikan. 

 Kontribusi peneliti Indonesia terhadap publikasi ilmiah berskala internasional 

sangat sedikit. Survai oleh Scientific American di tahun 1994 menunjukkan bahwa 

kontribusi ilmuwan Indonesia pada pengembangan ilmu hanya 0,012% setiap tahun 

sementara Singapura 0,179%, Thailand 0,086%, Malaysia 0,064%, Fulipina 0,035%, 

Amerika Serikat 30,8%, Jepang 8,2%, Inggris 7,9%, Jerman 7,2% dan Perancis 

5,6%. 

Di antara negara ASEAN Indonesia menduduki peringkat keempat di bawah 

Singapura dengan  karya ilmiah 5.781, Thailand 2.397 dan Malaysia (Yuliarto, 

2005). Jumlah karya ilmiah  Indoensia hampir sama dengan Vietnam yang 

menghasilkan karya ilmiah 453 pada tahun 2004. Jika dilihat dari pertumbuhan karya 

ilmiah antara tahun 1990 dan 2004, Indonesia mempunyai pertumbuhan karya ilmiah 

sebesar 2,67. Jumlah ini lebih rendah daripada  Singapura yang mempunyai 

pertumbuhan karya ilmiah sebesar 7, Thailand 4,81, Malaysia 3,89, dan Vietnam 

3,84. 

Meskipun data tersebut sudah lama sekali, namun penulis yakin bahwa tingkat 

kontribusi ilmuwan Indonesia masih belum beranjak dari angka tersebut. 

 Menurut Manalu (2007) bahwa motivasi penerbitan hasil penelitian oleh 

ilmuwan Indonesia terkendala oleh beberapa hal sebagai berikut: 1) keterbatasan 

aspirasi segala kegiatan kecendekiaannya yang sering sangat melokal; 2) kesempitan 

sudut pandang dan pembatasan cakupan oleh judul kegiatan (dan juga karya 

ilmiahnya) yang mengungkung; 3) kekurangberanian untuk menganalisis secara 

mendalam data dan informasi yang terkumpul selama penelitian; 4) ketiadaan 

sintesis melebar terhadap hasil yang diperoleh dengan jalan membandingkannya 

dengan mencakup penelitian lain, meminjam dari waktu, memamnfaatkan disiplin 

lain, menyadap dari budaya lain, ataupun mengacu pada pengalaman orang lain yang 
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sudah ada dalam khasanah pustaka mutakhir, 5) ketakutan dalam menyusun simpulan 

berdampak meluas, dan 6) kekerdilan buat melontarkan perampatan revolusioner 

yang memungkinkan tersusunnya suatu grand theory.  

 

1.2. Tujuan Penyusunan Agenda Riset Daerah  

Tujuan dari penyusunan Agenda Riset Daerah Provinsi Bengkulu adalah sebagai 

berikut: 

1) Mengarahkan penyusunan program riset dan realistic dan inspiratif yang 

mampu memobilisasi pihak terkait; 

2) Memberikan arahan bagi kebijakan di bidang Ipteks  di Provinsi Bengkulu; 
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BAB II 

KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH ILMU 

PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 

(JAKSTRADA-IPTEK) TAHUN 2013-2018 

 

I. Pendahuluan 

1.1.  Latar Belakang 

 

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah akan dievaluasi oleh Pemerintah 

Pusat pada tahun 2013 dengan mengacu pada tiga indikator umum, yakni 

peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, dan 

peningkatan daya saing daerah.  Ketiga indikator tersebut merupakan kontribusi 

daerah dalam upaya mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, 

sebagaiman tercantum dalam visi rencana pembangunan jangka panjang nasional 

(RPJPN) tahun 2005-2030.  Oleh sebab itu, pemerintah suatu daerah harus 

berkomitmen untuk membangun kemandirian daerahnya dalam mewujudkan 

kehidupan yang sejajar dengan daerah-daerah lain di Indonesia yang telah maju.   

Pembangunan IPTEK sebagai bagian integral pembangunan daerah harus 

ditujukan untuk menjadi landasan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat 

secara berkelanjutan.  Kunci utama perwujudan ketiga indikator diatas adalah 

tersedianya strategi yang mengutamakan penciptaan keunggulan kompetitif melalui 

peningkatan nilai tambah yang tinggi dalam pengelolaan sumberdaya alam dan 

didukung oleh tersedianya infrastruktur yang memadai dan sumberdaya manusia 

yang berkualitas.  Hal ini hanya dapat terwujud apabila suatu daerah mampu 

mengembangkan inovasi untuk kemajuan dan kesejahteraan.   

Proses inovasi tidak terjadi dalam suatu area yang terisolasi dari lingkungan, 

tetapi merupakan hasil interaksi yang bersifat sistemik mencakup sistem riset IPTEK, 

berbagai unsur lingkungan ekonomi, sistem pendidikan dan pelatihan, sektor publik 

serta kondisi sosiokultural sebuah masyarakat.  Ukuran kinerja sistem inovasi 

ditentukan oleh nilai tambah ekonomi atau sosial (outcome) dari produk inovasi.  

Penciptaan pengetahuan dan teknologi baru memang merupakan aspek terpenting 
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dari inovasi, namun kinerja sistem inovasi ditentukan oleh keberhasilan dalam difusi 

dan adopsi inovasi tersebut ke seluruh sistem. 

Konsep sistem inovasi yang pada awalnya terfokus pada tujuan ekonomi 

seperti pertumbuhan produktivitas, peningkatan daya saing dan perluasan bisnis, saat 

ini berkembang dan menjangkau tujuan non-ekonomi seperti penyediaan layanan 

kesehatan, ketahanan pangan, penyediaan air bersih, keberlanjutan lingkungan dan 

lain-lain.  Dalam hal ini, pelaku inovasi berperan dalam penyelesaian masalah yang 

ada di masyarakat.  Untuk itu, pelaku inovasi perlu mempelajari proses pengambilan 

keputusan pada masing-masing tingkatan, baik lokal, regional, nasional maupun 

global, agar dapat menjamin terjadinya inovasi yang berkelanjutan. 

Pemerintah daerah harus menyediakan rumusan kebijakan strategis agar 

proses inovasi dapat berjalan.  Pada skala nasional, pemerintah telah memfasilitasi 

upaya pengembangan inovasi dengan mengeluarkan kebijakan strategis 

pembangunan nasional IPTEK (disingkat JAKSTRANAS IPTEK) Tahun 2010-2014 

melalui Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 193/M/Kp/IV/2010 Tahun 

2010.  Dokumen JAKSTRANAS IPTEK tersebut berisi arah, prioritas utama, dan 

kerangka kebijakan pembangunan nasional di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  Selanjutnya, JAKSTRANAS IPTEK digunakan sebagai acuan dalam 

menyusun Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (disingkat JAKSTRADA IPTEK) dan Agenda Riset Daerah (disingkat 

ARD). 

 

1.2. Tujuan 

Tujuan disusunnya Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah IPTEK 

Provinsi Bengkulu tahun 2011-2018 adalah untuk: 

1. Memberikan arah dan kerangka kebijakan bagi pembangunan daerah IPTEK 

yang dilaksanakan oleh berbagai unsur kelembagaan IPTEK di Provinsi 

Bengkulu. 

2. Menjadi sumber rujukan bagi para pemangku kepentingan (stakeholder) 

pembangunan daerah IPTEK di Provinsi Bengkulu tahun 2013-2018. 
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1.3. Landasan Hukum 

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Strategis 

Pembangunan Daerah IPTEK Provinsi Bengkulu tahun 2013-2018 adalah: 

1. Pasal 31 ayat 5 UUD 1945 amandemen ke-4 yang menyebutkan bahwa 

“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung 

tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban 

serta kesejahteraan umat manusia”. 

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, 

Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 

IPTEK) yang bertujuan untuk memperkuat daya dukung IPTEK dalam 

mempercepat pencapaian tujuan negara. 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2030 sebagai penjabaran dari tujuan 

negara ke dalam visi, misi, dan arah pembangunan nasional dalam kurun 

waktu 2005-2030. 

4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 yang merupakan 

penjabaran dari visi, misi dan program presiden ke dalam strategi 

pembangunan nasional, kebijakan umum, program prioritas, serta kerangka 

ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh. 

5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2003 yang mengamanatkan untuk 

pengkoordinasian dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis 

pembangunan nasional IPTEK, terutama dalam koordinasi antar instansi 

terkait. 

6. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Nomor 193/M/Kp/IV/2010 Tahun 

2010 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi Tahun 2010-2014 yang berisi arah, prioritas utama, dan 

kerangka kebijakan pembangunan nasional di bidang ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

7. Buku Putih Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK 2005-2030 

Tahun 2006 yang memberikan landasan akademik terhadap 6 (enam) bidang 

fokus pembangunan IPTEK, berisi roadmap masing-masing bidang. 
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II. KONDISI UMUM PEMBANGUNAN  DAERAH IPTEK 

2.1.     Kondisi Saat Ini 

Pembangunan IPTEK di Provinsi Bengkulu sejauh ini masih sangat terbatas 

yang dicirikan oleh masih minimnya sumberdaya IPTEK yang ada.  Sumberdaya 

IPTEK seperti sarana-prasarana Litbang dan sarana IPTEK lainnya masih belum 

banyak ditemui di wilayah Provinsi Bengkulu.  Akses masyarakat terhadap IPTEK 

hanya bisa dilakukan secara insedentil melalui aktivitas yang dilakukan oleh lembaga 

penghasil IPTEK seperti Litbang dan Perguruan Tinggi.  Padahal masyarakat 

membutuhkan akses yang kontiniu dan tersedia setiap saat.  Kedepan, perlu 

dikembangkan sarana-prasarana Litbang seperti Pusat IPTEK (Science Center), 

sarana pendidikan luar sekolah yang dipadukan dengan unsur hiburan untuk 

memperkenalkan IPTEK kepada masyarakat seperti Pusat Peraga IPTEK atau Taman 

Teknologi, sumberdaya manusia (SDM) IPTEK di berbagai lembaga Litbang daerah 

yang ditunjukkan antara lain dengan jumlah SDM yang berpendidikan S1, S2 dan 

S3. 

Terhambatnya pembangunan IPTEK di daerah dapat pula disebabkan oleh 

belum berkembangnya budaya IPTEK di Provinsi Bengkulu.  Ketertarikan 

masyarakat terhadap IPTEK masih didominasi oleh kalangan pelajar dan mahasiswa, 

belum menjangkau masyarakat secara umum.  Hal ini disebabkan karena belum 

optimalnya mekanisme intermediasi IPTEK di Provinsi Bengkulu.  Pada tingkat 

nasional, beberapa lembaga telah berfungsi sebagai lembaga intermediasi IPTEK, 

seperti Business Innovation Center (BIC), Business Technology Center (BTC), dan 

beberapa unit kerja yang ada di lembaga Litbang seperti Pusat Inovasi – LIPI, Pusat 

Kemitraan Nuklir – BATAN, dan Balai Inkubator Teknologi – BPPT.   

Kondisi berikutnya yang dihadapi dalam pembangunan IPTEK Provinsi 

Bengkulu adalah belum terkaitnya kegiatan riset dengan kebutuhan nyata.  Sebagai 

contoh, salah satu ciri kemajuan ekonomi suatu negara dan daerah adalah tingginya 

ketergantungan pembangunan ekonomi terhadap inovasi.  Ketergantungan pada 

inovasi yang demikian belum banyak ditemui dalam pembangunan di Provinsi 

Bengkulu bahkan di Indonesia.  Rendahnya kontribusi IPTEK terhadap ekonomi 

Provinsi Bengkulu diperkirakan terkait dengan tiga hal: (i) masih lemahnya sisi 
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penghasil IPTEK, (ii) masih lemahnya sisi pengguna IPTEK, dan (iii) masih 

lemahnya interaksi antara penghasil dan pengguna IPTEK. 

Produk-produk IPTEK di Provinsi Bengkulu masih rendah akibat belum 

optimalnya kelembagaan Litbang dan Perguruan Tinggi dalam menghasilkan IPTEK.  

Aktivitas riset di perguruan inggi, misalnya masih terkendala dana karena hanya 

bergantung pada anggaran yang disediakan pemerintah pusat.  Padahal, kegiatan riset 

tersebut diharapkan dapat menghasilkan publikasi pada skala nasional maupun 

internasional.  Kontribusi publikasi ilmiah internasional dan nasional diharapkan 

datang dari perguruan tinggi (Universitas Bengkulu – UNIB, Universitas 

Muhamadiyah Bengkulu – UMB, Universitas Prof. Dr. Hazairin – UNIHAZ) dan 

lembaga Litbang kementerian (BPTP Bengkulu). 

Untuk meningkatkan kontribusi IPTEK dalam pembangunan daerah 

diperlukan aliansi strategis antara penghasil dan pengguna IPTEK, baik aliansi 

horizontal di daerah maupun aliansi vertikal antara pusat dan daerah.  Untuk itu perlu 

dibangun suatu jaringan yang saling memperkuat antara institusi penghasil IPTEK 

dan institusi pengguna IPTEK sehingga terjadi aliran sumberdaya IPTEK secara 

optimal.  Jaringan yang demikian dapat diwujudkan melalui pembentukan suatu 

Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang merupakan bagian dari Sistem Inovasi Nasional 

(SINas) yang telah terlebih dahulu diluncurkan. 

 

2.2. Lingkungan Strategis 

Terlepas dari semua kendala yang dihadapi oleh Provinsi Bengkulu dalam 

menghasilkan dan mengembangkan IPTEK selama ini, dalam beberapa waktu 

berselang (periode 2005 kedepan) telah mulai bermunculan hasil-hasil penelitian dari 

lembaga dan institusi yang berkaitan dengan penelitian seperti (Universitas Bengkulu 

– UNIB, Universitas Muhamadiyah Bengkulu – UMB, Universitas Prof. Dr. Hazairin 

– UNIHAZ) dan lembaga Litbang kementerian (BPTP Bengkulu) walaupun belum 

terdokumentasi secara baik. Perkembangan ini tentu merupakan harapan kedepan, 

karena telah mulai baiknya kualitas peneliti dengan capaian jenjang pendidikan yang 

mulai banyak setara dengan S2 & S3 dan bahkan telah sampai ke tingkat Profesor 

pada beberapa bidang ilmu yang berbeda. Kondisi ini tentu merupakan lingkungan 
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yang baik dan strategis untuk dapat disenerdiskan antara penghasil inovasi dengan 

pengguna baik pihak swasta maupun pihak pemerintah. 

 

2.3. Isu Kebijakan 

 Peningkatan pendapatan dan kesempatan lapangan kerja menjadi program 

yang tidak dapat ditinggalkan dan menjadi kebijakan dan berkembang secara 

nasional. Pengangguran akan dapat diatasi kalau terdapatnya kesempatan kerja yang 

memadai bagi angkatan kerja yang semakin tahun semakin bertambah dan perlu 

solusi yang cepat dan tepat bagi kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

umumnya dan masyarakat Provinsi Bengkulu khususnya.  

 Turunan berikutnya yang dapat terpecahkan dengan terbukanya lapangan 

kerja dan kesempatan kerja adalah pengurangan tingkat kemiskinan dan dapat 

semakin meningkatkan kesejahteraan.  Lapangan kerja yang diharapkan dapat 

mengurangi pengangguran tentu yang sesuai dengan tingkat kemajuan teknologi 

yang sesuai dan berguna langsung bagi masyarakat. Semua ini akan dapat terealisasi 

kalau dapat ikut berperannya Inovasi Teknologi yang spesifik daerah dan  kondisi 

setempat.    

 Wadah yang dapat  menampung semua kegiatan ini tersebar dalam berbagai 

aktifitas nasional yang mengglobal, seperti : ketahanan pangan, peningkatan air 

bersih, energy terbarukan, dsb. 

 

III. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH IPTEK 

3.1. Visi 

Visi pembangunan daerah IPTEK Provinsi Bengkulu tahun 2011-2018 

adalah: 

“IPTEK UNTUK MERETAS KETERTINGGALAN DAN MEWUJUDKAN 

KESEJAHTERAAN” 

 

“IPTEK untuk Meretas Ketertinggalan” mengandung makna bahwa 

pembangunan IPTEK bertujuan untuk mempersingkat jalan dan mempercepat laju 

pembangunan agar dapat mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain di 

Indonesia.  Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya daya saing daerah 
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dengan menyediakan sumberdaya manusia berkualitas dan infrastruktur dasar, sosial 

dan ekonomi yang memadai.  Adapun “IPTEK untuk Mewujudkan Kesejahteraan” 

mengandung makna bahwa pembangunan IPTEK bertujuan untuk meningkatkan 

perekonomian agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar berupa sandang, 

pangan, perumahan, pendidikan dan kesehatan.  Masyarakat sejahtera dicirikan 

antara lain oleh penghasilan minimal US$ 1 per orang per hari didukung oleh 

suasana yang aman dan damai tanpa adanya tekanan dari luar. 

 

3.2.    Misi 

Perwujudan visi pembangunan daerah IPTEK akan dicapai melalui misi 

berikut: 

1. Mengembangkan sistem inovasi pada bidang energi, sumberdaya alam, informasi 

dan komunikasi, dan pertahanan dan keamanan untuk meretas ketertinggalan. 

2. Mengembangkan sistem inovasi pada bidang ketahanan pangan, transportasi, dan 

kesehatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Untuk memudahkan implementasinya ke dalam bentuk rencana aksi, maka 

kedua misi diatas dijabarkan masing-masing menjadi Agenda 1: IPTEK untuk 

meretas ketertinggalan (Misi 1) dan Agenda 2: IPTEK untuk kesejahteraan (Misi 2). 

 

3.3.  Prinsip Dasar dan Nilai-nilai Luhur Pembangunan Daerah IPTEK 

Prinsip dasar pembangunan daerah IPTEK adalah: 

1. Berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME serta nilai-nilai 

luhur bangsa; 

2. Berlandaskan pada budaya untuk berinovasi yang berbasis pengetahuan, 

kebebasan berpikir, profesionalisme, dan tanggung jawab ilmiah yang tinggi; 

3. Berorientasi pada pembangunan berkelanjutan; 

4. Berlandaskan pada hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran serta 

menghormati Hak Kekayaan Intelektual (HKI); 

5. Berlandaskan pada penguatan partisipasi aktif dan potensi masyarakat. 
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Nilai-nilai luhur yang menjadi acuan dalam pembangunan daerah IPTEK 

adalah: 

1. Dapat dipertanggungjawabkan (accountable), tidak hanya terbatas pada aspek 

finansial tetapi mencakup aspek moralitas, dampak lingkungan, dampak budaya, 

dampak sosio-kemasyarakatan, dampak politis dan dampak ekonomis pada 

pembangunan daerah. 

2. Berpandangan jauh ke depan (visionary), untuk memberikan solusi yang bersifat 

strategis atau jangka panjang dan menyeluruh; 

3. Bersifat inovatif (innovative), yakni berorientasi pada upaya untuk menghasilkan 

sesuatu yang baru, serta memberikan apresiasi yang tinggi pada segala bentuk 

upaya untuk menghasilkan inovasi baru termasuk segala aktivitas inovatif untuk 

meningkatkan produktivitas; 

4. Prima (excellent), yakni memberikan yang terbaik dalam pembangunan IPTEK 

mulai dari fase inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan 

implikasinya pada masyarakat. 
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4. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH IPTEK UNTUK MENDUKUNG 

INOVASI 

4.1. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah IPTEK 

Kebijakan pembangunan daerah IPTEK Provinsi Bengkulu diarahkan pada 

dua sasaran visi, yakni ketertinggalan dan kesejahteraan.  Kebijakan yang terkait 

dengan sasaran untuk meretas ketertinggalan menyangkut peningkatan daya saing 

daerah melalui pengembangan teknologi yang berorientasi pada investasi (teknologi 

energi, sumberdaya alam dan lingkungan, informasi dan telekomunikasi, pertahanan 

dan keamanan) dan pembangunan sumberdaya manusia (SDM).  Sementara arah 

kebijakan yang terkait dengan sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

difokuskan pada pengembangan teknologi di bidang produktivitas (teknologi 

ketahanan pangan, teknologi manajemen transportasi, teknologi kesehatan dan obat-

obatan), dan teknologi untuk pelayanan publik. 

 

4.2. Prioritas Utama dan Fokus Pembangunan IPTEK 

Mengacu pada Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional IPTEK, maka 

pembangunan IPTEK di Provinsi Bengkulu selama lima tahun kedepan ditujukan 

untuk mendukung bidang-bidang sebagai berikut: 

1. Ketahanan pangan dan pertanian, 

2. Energi, 

3. Pengembangan teknologi dan manajemen transportasi, 

4. Teknologi informasi dan komunikasi, 

5. Peningkatan kesehatan  masyarakat dan pemanfaatan obat tradisional, 

6. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, 

7. Pengembangan pariwisata berbasis komunitas, dan 

8. Kelautan, perikanan dan pemberdayaan masyarakat pesisir. 

Adapun fokus pembangunan daerah IPTEK Provinsi Bengkulu pada masing-

masing bidang adalah sebagai berikut: 

1. Ketahanan pangan dan pertanian 

Pembangunan IPTEK di bidang ketahanan pangan diarahkan untuk memenuhi 

kebutuhan pangan masyarakat yang cukup, bergizi, aman, sesuai selera, dan 
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keyakinannya melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan efisiensi produksi 

pertanian, perikanan, dan kehutanan secara berkelanjutan, pengolahan hasil, dan 

penganekaragaman pangan.  Prioritas utama adalah untuk mendukung 

terwujudnya kemandirian ketahanan pangan, revitalisasi nilai kearifan lokal, dan 

meningkatkan kemitraan antar-kelembagaan.  Komoditas pangan yang menjadi 

prioritas diselaraskan dengan kebijakan revitalisasi pembangunan pertanian, 

perikanan, dan kehutanan.  Kerangka kebijakan Iptek ketahanan pangan adalah 

untuk meningkatkan daya dukung teknologi untuk mempertajam prioritas 

penelitian, memperkuat kapasitas kelembagaan, menciptakan iklim inovasi, dan 

membentuk SDM yang handal dalam pengelolaan pangan. 

2. Energi 

Penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan diarahkan untuk 

mendukung kebijakan konservasi dan diversifikasi energi, memanfaatkan bauran 

energi berbasis sumber energi baru dan terbarukan (EBT), perkuatan 

kelembagaan dan jaringan, dan mendorong iklim yang kondusif untuk inovasi 

teknologi energi berbasis sumberdaya daerah.  Prioritas utama adalah 

meningkatkan kontribusi energi air (PLTA, PLTMH), angin (PLTB), dan 

matahari (PLTS) agar semua desa teraliri listrik pada tahun 2018 (Bengkulu 

Menyala 2018). Kerangka kebijakan mencakup pemanfaatan teknologi energi  
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           yang ramah lingkungan, efisien, ekonomis, sesuai sumberdaya lokal, dan 

berwawasan  

           masa depan.Teknologi dan manajemen transportasi 

3) Pengembangan teknologi dan manajemen transportasi mengarah pada 

peningkatan kemampuan IPTEK menjawab isu pelayanan, termasuk 

keselamatan, keamanan, kehandalan, kenyamanan, dan terjangkau, serta 

sesuai fisik wilayah dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat. Juga untuk 

meningkatkan kemampuan manufacturing sarana dan prasarana transportasi. 

Prioritas utama adalah untuk riset pengembangan sistem manajemen 

transportasi darat (jalan produksi, jalan poros desa, jalan lintas kecamatan dan 

kabupaten/kota), serta untuk pengembangan rencana induk transportasi 

penghubung kawasan barat dan timur Pulau Sumatera di Provinsi Bengkulu 

(feeder road dan rel kereta api) dan pengembangan pelabuhan nasional dan 

internasional (Pulau Baai dan Linau). 

4) Teknologi informasi dan komunikasi 

Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diarahkan pada 

perluasan infrastruktur TIK agar terjangkau seluruh lapisan masyarakat, 

penguatan SDM dan kelembagaan TIK, penerapan solusi TIK untuk 

peningkatan kinerja perekonomian, daya saing industri, efisiensi 

perdagangan, kemandirian perangkat TIK hankam, efektivitas layanan publik 

dan kualitas hidup masyarakat. Prioritas utama termasuk pengembangan 

telekomunikasi, internet, komputer murah dan hemat energi; penguasaan 

teknologi digital; serta pengembangan aplikasi berbasis open source. 

5) Peningkatan kesehatan  masyarakat dan pemanfaatan obat tradisional  

Pengembangan teknologi kesehatan dan obat-obatan diarahkan untuk 

mempertajam prioritas penelitian, pengembangan, dan rekayasa IPTEK 

kesehatan yang diprioritaskan pada pencapaian gizi seimbang, pengembangan 

industri farmasi untuk mewujudkan kemandirian dalam penyediaan obat yang 

terjangkau oleh seluruh masyarakat, pengembangan fitofarmaka, 

pengendalian penyakit melalui deteksi dini, peningkatan kemampuan 

produksi alat kesehatan, dan peningkatan mutu layanan kesehatan. 

6) Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup 
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Pengembangan IPTEK pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup 

diarahkan untuk menjamin pemanfaatan sumberdaya alam sesuai kemampuan 

daya dukung, serta untuk menjaga kelestarian lingkungan.  Prioritas utama 

mencakup pemantapan kawasan hutan, pembinaan usaha pertambangan 

mineral dan batubara, pembinaan dan pengawasan penambangan rakyat, 

pengamanan, perlindungan dan konservasi sumberdaya alam, peningkatan 

akses informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rehabilitasi dan 

pemulihan cadangan sumberdaya alam, pengembangan kapasitas 

kelembagaan pengelola sumberdaya alam dan lingkungan hidup, 

pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dan penataan 

ruang Provinsi Bengkulu yang efektif dan efisien. 

7) Pengembangan pariwisata berbasis komunitas 

Pengembangan IPTEK teknologi pariwisata diarahkan untuk 

mengoptimalkan sumber daya pariwisata yang potensial di Provinsi 

Bengkulu. Prioritas utama pariwisata diarahkan kepada pengembangan 

pariwisata berbasis lingkungan dan berkelanjutan. 

8) Kelautan, perikanan dan pemberdayaan masyarakat pesisir 

Provinsi Bengkulu mempunyai pantai sepanjang 525 km. Mengingat hal ini 

maka seharusnya laut dijadikan sumber utama pendapatan asli daerah (PAD). 

Oleh karena itu, pengembangan IPTEK kelautan dan perikanan diarahkan 

kepada pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau kecil, peningkatan 

IPTEK di bidang penangkapan ikan dan budidaya ikan. 

 

4.3. Strategi Operasional (Kerangka Kebijakan) 

Strategi pencapaian tujuan pembangunan daerah IPTEK Provinsi 

Bengkulu adalah dengan mengelompokkan ketujuh fokus pembangunan IPTEK 

menjadi dua agenda utama sesuai dengan visi dan misi.  Pengelompokan fokus 

pembangunan tersebut adalah sebagai berikut: 

Agenda 1: IPTEK untuk meretas ketertinggalan, mencakup fokus pembangunan 

IPTEK sumber energi terbarukan, pengelolaan sumberdaya alam dan 

lingkungan, teknologi pertahanan dan keamanan, dan teknologi informasi 

dan komunikasi. 



15 
 

Agenda 2: IPTEK untuk kesejahteraan, mencakup fokus pembangunan teknologi 

ketahanan pangan, teknologi manajemen transportasi, dan teknologi 

kesehatan dan obat-obatan. 

Kerangka kebijakan pembangunan daerah IPTEK Provinsi Bengkulu untuk 

mendukung inovasi selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

 

Agenda 1: IPTEK untuk meretas ketertinggalan 

1. Pembangunan IPTEK sumber energi terbarukan.  Indikator yang ingin 

dicapai pada tahun 2018 adalah semua desa teraliri listrik, minimal 95% rumah 

tangga menikmati layanan listrik, dan setiap desa memiliki minimal satu industri 

kerakyatan yang berbasis sumberdaya listrik.  Capaian tersebut akan diwujudkan 

melalui inventarisasi sebaran lokasi kebutuhan listrik dan sumber listrik yang 

tersedia di setiap lokasi, serta melakukan studi kelayakan dan penyusunan detail 

engineering design (DED) listrik. 

2. Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan.  Indikator capaian pada tahun 

2018 adalah stabilnya luas tutupan hutan tanpa terjadi alih fungsi lahan menjadi 

areal perkebunan, terpeliharanya kuantitas dan kualitas air, dan terpeliharanya 

kualitas udara.  Capaian tersebut akan diwujudkan melalui riset pengendalian 

pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, riset perlindungan dan konservasi 

sumberdaya alam, riset rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumberdaya alam, 

riset pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, dan riset 

pengembangan kinerja pengelolaan persampahan. 

3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi.  Indikator capaiannya 

pada tahun 2018 adalah terbentuknya Sistem Informasi dan Komunikasi berbasis 

open source yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.  Capaian ini akan 

diwujudkan melalui riset di bidang komunikasi, informasi dan media massa, 

fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi, dan riset untuk pengembangan 

sistem komunikasi pedesaan. 

Agenda 2: IPTEK untuk kesejahteraan 

1. Pengembangan ketahanan pangan dan pertanian.  Indikator capaian pada 

tahun 2018 adalah tersedianya database daerah rawan pangan dan potensi 
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produksi pangan, tersusunnya pola konsumsi dan suplai pangan, dan 

terbentuknya model desa mandiri pangan.  Capaian tersebut akan diwujudkan 

melalui riset di bidang pemetaan daerah rawan dan potensi produksi pangan, 

kajian sistem suplai-demand pangan, revitalisasi nilai kearifan lokal, riset 

teknologi produksi dan pasca panen, dan penyusunan model desa mandiri 

pangan. 

2. Pengembangan teknologi manajemen transportasi.  Indikator capaian pada 

tahun 2018 adalah tersedianya database sarana-prasarana transportasi, 

meningkatnya status jalan provinsi menjadi jalan negara (Manna-Pagar Alam-

Lahat; Bintuhan-Muara Dua-Baturaja), dan tersusunnya rencana induk 

transportasi antar kabupaten dan antar provinsi.  Capaian ini diwujudkan melalui 

riset pengembangan sistem manajemen transportasi darat (jalan produksi, jalan 

poros desa, jalan lintas kecamatan dan kabupaten/kota), riset pengembangan 

rencana induk transportasi penghubung kawasan barat dan timur Pulau Sumatera 

di Provinsi Bengkulu (feeder road dan rel kereta api), dan riset pengembangan 

pelabuhan nasional dan internasional (Pulau Baai dan Linau). 

3. Peningkatan kesehatan masyarakat dan pemanfaatan obat tradisional.  

Indikator capaian 2018 adalah tersedianya IPTEK kesehatan yang aplikatif untuk 

peningkatan cakupan layanan kepada masyarakat.  Capaian ini akan diwujudkan 

melalui riset, pengembangan, dan rekayasa IPTEK kesehatan untuk penyediaan 

obat yang terjangkau oleh seluruh masyarakat, pengembangan fitofarmaka, 

pengendalian penyakit melalui deteksi dini, dan peningkatan mutu layanan 

kesehatan. 

Apabila kedua agrenda diatas terealisir maka indikator pembangunan secara 

keseluruhan pada tahun 2018 adalah: 

 Bengkulu bebas keterisolasian dalam bidang transportasi dan komunikasi. 

 Pendapatan perkapita diatas US$ 1 per hari. 

 Angka kemiskinan kurang dari 15%. 

 Indeks pembangunan manusia diatas 75. 

Sesuai dengan situasi dan kondisi Provinsi Bengkulu pada saat ini dan 

melihat serta membandingkan dengan keadaan provinsi lainnya di Indonesia, 
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maka dirasa perlu untuk dengan hati-hati dan jelas menghasilkan suatu bentuk 

kebijakan yang akan dapat mengejar ketertinggalan dengan menggunakan 

strategi-strategi khusus yang akan dituangkan dalam Agenda Riset daerah 

(ARD). Satu hal yang terjandung dalam JAKSTRADA-IPTEK 2011-2018 ini 

adalah tetap harus  tidak melupakan tujuan pokok yaitu untuk mensejahterakan 

masyarakat Provinsi Bengkulu secara menyeluruh, 

Dokumen ini merupakan keharusan sebagai pedoman dan diacu oleh setiap 

pihak pengusul dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan penelitian daerah Provinsi 

Bengkulu.  Penyempurnaan terhadap dokumen ini akan dilakukan secara periodic 

sesuai deengan perkembangan keadaan, penyesuaian dengan peraturan yang 

berlaku, serta pengalaman-pengalaman yang akan diperoleh. 
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BAB III 

AGENDA RISET DAERAH BIDANG PENGEMBANGAN PARIWISATA 

BERBASIS KOMUNITAS 

 

        Industri pariwisata di abad ke 21 merupakan salah satu andalan untuk 

memperoleh devisa Negara dan pengembangannya diharapkan dapat memacu 

pertumbuhan perekonomian Indonesia. Diperkirakan pariwisata akan menjadi 

industri terbesar di dunia pada abad ke 21 ini. Menurut ramalan John Naisbitt 

pada tahun 2010 sebanyak 1.004  juta orang wisatawan global yang akan 

berwisata. Investasi  sektor pariwisata dunia meningkat sebesar 10,7% dari 

jumlah permodalan dunia. Pengeluaran wisatawan akan meningkat menjadi 11% 

dari jumlah uang yang dibelanjakan konsumen di seluruh dunia. Devisa yang 

dihasilkan oleh sector pariwisata di tahun 2010 diperkirakan US $ 3,4 trilyun 

dan akan menyedot kesempatan kerja sebesar 10,6%. 

        Kota Bengkulu yang terletak di pesisir barat pulau Sumatera mempunyai 

potensi alam untuk dikembangkan menjadi kota pariwisata. Kota Bengkulu 

disamping memiliki pantai yang sangat indah – yang merupakan pantai 

terpanjang kedua di dunia – juga memiliki situs-situs purbakala seperti rumah 

Bung Karno, rumah Fatmawati, Kampung Cina, Thomas Parr, Benteng 

Malborough, makam Sentot Ali Basa, serta mempunyai budaya khas yang dapat 

menyedot wisatawan. Kawasan pantai Kota Bengkulu membujur dari pantai 

jakat, pantai tapak paderi, dan pantai panjang termasuk kawasan sepanjang 

muara sungai Jenggalu dan pelabuhan pulau Baii. Untuk kepentingan itu, sedang 

dbangun jalan lingkar yang akan menghubungkan keenam fokus wisata tersebut, 

bahkan akan diteruskan pembangunan jalan sehingga di sepanjang pantai Kota 

Bengkulu akan dihubungkan dan akan juga dikembangkan wisata pantai. 

        Potensi yang dimiliki oleh kawasan pantai Kota Bengkulu telah disadari 

oleh Pemerintah Daerah dan kemudian dijadikan salah satu kebijakan yang 

strategis oleh Gubernur Bengkulu, yaitu menjadikan kawasan pantai tersebut 

sebagai kawasan wisata yang diharapkan mampu menyedot bukan saja 

wisatawan local, tetapi juga wisatawan nasional serta manca Negara. Terdapat 
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enam focus bentuk wisata yang direncanakan yaitu wisata pantai, wisata urban, 

wisata rakyat, wisata air, wisata ekoturism dan wisata pelabuhan. 

Pengembangan wisata kawasan pantai kota Bengkulu ini diharapkan mampu 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat 

kota Bengkulu dan sekitarnya. 

        Namun demikian, pengembangan industri pariwisata di Kota Bengkulu ini 

harus tetap memperhatikan aspek-aspek formal seperti studi kelayakan, peijinan, 

Amdal dll. Serta tetap menjaga dan memperhatikan budaya masyarakat 

setempat. 

        Pendapatan devisa dari wistawan memang sangat mengesankan. Menurut 

WTO, wisatawan manca Negara dapat menghasilakn pendapatan 230 milyar 

dolar AS yang merupakan 6% dari semua pendapatan devisa dunia. Namun 

kedatangan wisatawan dapat mengubah keseimbangan tata nilai setempat yang 

bias memicu konflik-konflik social yang berkepanjangan. Sering kali demi 

memenuhi keinginkan wisatawan,  maka dibangunlah berbagai fasilitas yang 

seringkali tidak memperhatikan aspek kelestarian dan keseimbangan baik 

lingkungan fisik maupun non-fisik. Untuk itu pembangunan industri pariwisata 

di Kota Bengkulu harus memperhatikan aspek-aspek tersebut. 

  

Pembangunan Wisata Pantai Kota Bengkulu 

 Pembangunan jalan dan jembatan 

        Pembangunan jalan dan jembatan sepanjang pantai Kota Bengkulu 

terbentang dari sungai hitam ke pelabuhan pulau Baai dilakukan secara 

bertahap. Pada tahun 2006-2007 dibangun jalan Tapak Padri, jalan Pasir Putih-

Kuala Baru dan Bundaran Kuala Baru, jalan ruas pantai-simpang Gading 

Cempaka, jalan Muara-Pulau Baai, jalan kuburan-muara. Selain itu akan 

dibangun jembatan gantung Muara 1 dan jembatan gantung Muara 2.  Tujuan 

pembaungan jalan ini adalah untuk meningkatkan aksessibilitas  wisatawan  di 

kawasan wisata pantai Kota Bengkulu. 
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 Pembangunan sarana wisata 

         Yang pertama adalah sarana wisata di pantai Jakat. Sarana dan prasarana 

pariwisata yang dibangun di pantai jakat adalah food court, sunset deck, water 

park, mushola, gazebo, sepeda air, toilet, parking area, grand plaza dan TPI. 

        Yang kedua adalah sarana dan prasarana di wisata Tapak Paderi.  Pada 

kawasan ini dilakukan penataan ulang terhadap fasilitas yang telah ada dan 

pembangunan beberapa fasilitas pendukung seperti TPI, fasilitas umum, areal 

parker, plaza/space with minaret, Bengkulu Fair. Di kawasan ini pula akan 

dikembangkan kawasan wisata sejarah dan budaya. Pembangunan kawasan 

wisata sejarah adalah menata ulang kawasan dan bangunan benteng 

Marborough, Tugu Thomas Parr, Pelabuhan Lama, Pembangunan Gerbang 

Cina, pembangunan sarana pertunjukkan tabot dan sarana penunjang wisata. 

Tugu Thomas Parr dan benteng Marlborough akan direnovasi. 

        Yang keTIGA adalah fishery harbour (wisata marina). Wisata Marina yang 

berlokasi di kawsan Pelabuhan Lama merupakan salah satu unggulan wisata 

yang tergabung ke dalam paket pembangunan kawsan wisata pantai kota 

Bengkulu. 

        Yang keempat adalah pembangunan sarana dan prasarana di kawsan wisata 

pantai panjang. Sarana dan prasarana yang dibangun di kawasan ini adalah 

Bengkulu Indah Mall (BIM), sarana rekreasi, pusat olah raga, outdoor sport, 

restoran dan performing center serta hotel dan resort. 

        Yang kelima adalah pembangunan sarana wisata air yaitu olah raga air, golf 

house, goest house, diving dan restoran. Di kawasan ini pula dibangun sarana 

wisata ecoturism berupa hutan mangrove. Sarana dan prasarana yang dibangun 

adalah cottages dan boatel. 

        Yang keenam adalah pembangunan sarana dan prasarana wisata pelabuhan. 

Sarana yang dibangun meliputi pelabuhan dan tempat pelelangan ikan yang 

dilengkapi dengan pusat jajan serba ikan (Pujaseri), kerambah jaring apung, 

kawasan budidaya air payau, kawaan pemukiman nelayan dan pusat pengolahan 

hasil perikanan serta tempat perawatan kapal nelayan (docking). 
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        Pengoperasian sarana dan prasarana yang dibangun dilakukan secara 

mandiri oleh investor. Koordinasi dilakukan melalui manajemen yang 

ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah yang melibatkan pemerintah daerah 

dan investor. Limbah padat yang dihasilkan oleh kegiatan industri pariwisata 

dibuang ke TPA di Air sebakl bekerjasama dengan Dinas Kebersihan Kota 

Bengkulu. Ilmbah domestic hasil kegiatan kolam renang, kamar mandi, 

perawatan bangunan disalurkan ke saluran drainase yang ada. 

  

Beberapa Permasalahan 

1. Letak geografi yang terpencil. 

2. Bengkulu bukan tujuan utama wisatawan. 

3. Sarana transportasi yang masih terbatas. 

4. Kurangnya dukungan investasi yang efisien. 

5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia. 

6. Pembangunan sarana wisata belum didukung oleh Amdal (Amdal masih 

dalam proses pembuatan). 

7. Kurang sinkronnya antara perencanaan dengan pelaksanaan. 

  

Letak geografis 

        Letak geografis sangat menentukan keberhasilan kebijakan pengembangan 

pariwisata. Daerah-daerah yang strategis, misalnya merupakan pusat bisnis, 

pusat budaya dll – akan lebih mudah dikembangkan industri pariwisata. Yoeti 

(2000) menyatakan bahwa daerah-daerah yang secara geografis terpencil 

merupakan kendala bagi pengembangan industri pariwisata meskipun daerah 

tersebut mempunyai alam dan iklim yang ideal. 

        Bengkulu, ditinjau dari sisi geografis merupakan daerah yang kurang 

strategis  atau  dengan kata lain terpencil. Posisi Bengkulu terletak di daerah 

yang bukan merupakan jalur lintas antar propinsi. Hal ini mengakibatkan, 

pendatang harus secara khusus datang  ke Bengkulu. Selain itu, posisi pantai 

yang langsung berhadapan dengan Samudera Hindia ini menimbulkan ombak 
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yang besar dan berbahaya bagi siapa saja yang ingin berwisata dengan 

berselancar atau mandi. Selain itu, di bagian timur Bengkulu dihadang oleh 

Bukit Barisan yang menyebabkan posisinya semakin terpencil dan sulit 

dijangjau melalui jalur darat. Sebagai akibatnya, Bengkulu bukanlah tujuan 

utama baik untuk perdagangan maupun untuk wisata. 

  

Sarana transportasi 

        Sarana transportasi darat antar propinsi dapat dinyatakan kurang baik. 

Meskipun jalur jalan di Propinsi Bengkulu cukup baik, namun begitu melintasi 

daerah di luar propinsi maka jalur jalan kondisinya rusak berat. Hal ini tentunya 

dapat menghambat arus transportasi dari dan ke Bengkulu. Kondisi ini 

menyebabkan arus perdagangan  di batas propinsi lebih menuju ke lain propinsi 

dari pada ke Bengkulu. Untuk mengatasi hal ini, tentunya perlu adanya 

kerjasama antar propinsi, agar arus transportasi menjadi lebih lancer. Sarana 

transportasi laut melalui jalur pulau Baai juga masih mengalami beberapa 

kendala, antara lain adalah sifat Samudera Hindia yang ganas serta 

pendangkalan yang cepat. Pendangkalan pelabuhan berlarut-larut serta 

membutuhkan dana yang besar, sehingga cukup menyedot dana APBD 

Bengkulu. Hal ini mengakibatkan kurang lancarnya arus transportasi melalui 

jalur laut. Sementara jalur udara telah diupayakan penerbangan  empat kali 

sehari. Namun, penerbangan hanya melewati jalur Bengkulu-Jakarta, sementara 

jalur penerbangan Bengkulu-Palembang hanya  tiga kali dalam seminggu. Hal 

ini tentu saja akan menyulitkan arus perdagangan dan wisata dari dan ke 

Bengkulu. 

  

Peliknya ijin investasi 

        Investasi di Bengkulu mengalami beberapa hambatan antara lain karena 

rumitnya birokrasi di Bengkulu. Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi 

Bengkulu (2004) menemukan bahwa terdapat tujuh factor penyebab rendahnya 

minat investor untuk berintestasi di Bengkulu yaitu: 1) patologi birokrasi, 2) 

tidak adanya kepastian hokum, 3) kurangnya keterjaminan keamanan investasi, 
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4) potensi investasi belum jelas, 5) fasilitas investasi kurang, 6) sarana dan 

prasarana pendukung investasi kurang, 7) ketidaksiapan masyarakat penerima 

investasi. 

        Balitbang Bengkulu (2004) menemukan bahwa investor menganggap 

birokrasi merupakan faktor utama sebagai penghambat investasi. Rumitnya 

birokrasi terutama berkaitan dengan proses perijinan dan fasilitas investasi. 

Akhir-akhir ini sedang direncanakan Perda  tentang Pajak bagi Alat Berat. Hal 

ini memicu berkurangnya investor di Bengkulu. Oleh sebab itu, agar program 

wisata pantai Kota Bengkulu dapat dijalankan perlu adanya kemudahan dalam 

berinvestasi di Propinsi Bengkulu. Aparat-aparat yang bertndak di luar 

ketentuan perlu ditindak dengan tegas untuk menghindari praktek-praktek KKN. 

Hal ini tentu saja memberatkan dan mempersulit usaha investasi di Bengkulu. 

Hal ini bertentangan dengan filosofi bahwa birokrasi dibuat untuk 

mempermudah dan mengatur investasi, sekaligus sebagai alat pengawasan. 

         Kepastian hukum juga merupakan kendala bagi investasi di Bengkulu. Di 

Bengkulu banyak sekali lahan atau tanah yang tidak jelas siapa pemiliknya 

saking banyaknya permasalahan kepemilikan tanah, yang seringkali 

menimbulkan sengketa. Selain itu, keamanan usaha dari tindak premanisme 

masih menjadi kendala, yang menyebabkan biaya tinggi. Ini semua tentunya 

sangat mempengaruhi  minat investor dating ke Bengkulu. Pada berbagai kasus, 

investor menilai dirugikan dalam penyelesaian sengketa yang ternyata 

disebabkan oleh ketidakpastian hukum. 

        Mengenai ijin usaha, Gubernur Bengkulu telah berjanji akan 

mempermudah proses administrasi perijinan bagi para investor, penyediaan 

beberapa fasilitas gratis dll. Namun sejauh ini, kebijakan tersebut belum 

direalisasikan secara formal berupa pemotongan birokrasi dan perubahan Perda 

yang mengatur investasi. Tentunya hal ini akan menghambat dan menurunkan 

tingkat kepercayaan masyarakat terutama investor terhadap kebijakan gubernur 

tersebut. 
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Kualitas sumber daya manusia 

        Kualitas sumber daya manusia juga menjadi masalah yang serius. Untuk 

mendukung industri pariwisata, perlu sejumlah SDM yang kompeten untuk 

menghasilkan industri pariwisata yang handal.  Hal ini agar pembangunan dan 

pengelolaan industri pariwisata mampu menciptakan peluang-peluang yang 

dapat dimanfaatkan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat tetapi tetap 

memperhatikan keseimbangan lingkungan baik fisik maupun non-fisik. 

        Selain itu, mengingat industri pariwisata yang akan dibangun diharapkan 

mampu menggaet wisatawan asing, maka perlu adanya persiapan-persiapan 

yang matang terutama menata kondisi mental masyarakat. Hal ini penting 

artinya karena jika industri pariwisata berjalan maka akan dapat terjadi 

benturan-benturan social dan budaya jika tidak diantisipasi sebelumnya. Untuk 

itu, studi Amdal seharusnya telah dilakukan sebelum pembangunan 

dilaksanakan. Pada kenyataaannya, pembangunan beberapa sector pariwisata 

telah dibangun sebelum Amdal dilakukan dan tidak memperhatikan master plan 

yang telah dibuat. Akibatnya, pembangunan fasilitas industri pariwisata terkesan 

tidak terencana dan kurang memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan. 

  

Kurang sinkronnya antara perencanaan dan pelaksanaan 

        Keadaan ini ditunjuknya adanya beberapa kali perubahan di lapangan yang 

berbeda dengan perencanaan awal. Pembangunan beberapa proyek telah 

dilaksanakan walaupun belum ada Amdalnya. Selain itu, beberapa proyek yang 

dilaksanakan tidak sesuai dengan master plan yang telah dibuat. Perubahan-

perubahan tersebut tentu saja menunjukkan adanya ketidakberesan pelaksanaan 

pembangunan fasilitas wisata. Selain belum adanya Amdal, bahwa tampak 

bahwa proyek pembangunan wisata pantai sebagian juga merupakan proyek 

Pemda Kota Bengkulu. Apakah hal ini telah dilakukan koordinasikan atau tidak 

belum jelas. Karena tidak adanya Amdal, maka pembangunan tersebut telah 

melanggar ketentuan-ketentuan konservasi. Sebagai contoh pembangunan jalan 

dua jalur di pantai panjang justru mendekati pantai dan dengan menebang 

cemara laut yang merupakan pelindung  bahaya dari laut. Janji Gubernur yang 
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akan menanam kembali dengan cara yang lebih estetik belum menjadi 

kenyataan. Sebagai akibat ditebangnya cemara laut, penduduk telah merasakan 

akibatnya yaitu kencangnya angin laut menerpa pemukiman.  Beberapa proyek 

direncanakan kemudian yang ternyata bertentangan dengan aspek konservasi. 

  

Beberapa Masalah Administrasi 

       Idealnya, suatu proyek pembangunan terlebih dahulu dilakukan AMDAL. 

Amdal  merupakan dokumen yang merupakan pedoman dalam melaksanakan 

suatu proyek. Dengan adanya pedoman tersebut diharapkan proyek mampu 

meminimisasi dampak-dampak negative yang dapat ditimbulkan oleh suatu 

proyek. Disamping itu, AMDAL penting sebagai pedoman bagaimana 

mempertahankan  kualitas lingkungan ketika proyek tersebut telah berakhir dan 

masuk dalam tahap operasional. 

       Sayangnya, pembangunan proyek wisata pantai Kota Bengkulu belum 

dilengkapi dengan AMDAL (Amdal sedang dalam proses pembuatan), tetapi 

pembangunan telah dilaksanakan sejak tahun 2006. Masalah terakhir adalah 

berkaitan dengan pembangunan jalan  Tapak Paderi – Pasar Bengkulu yang 

menuai kritik  dan meresahkan masyarakat. Pasalnya, pembangunan jalan 

tersebut memotong makam. Memang upaya pendekatan telah dilakukan oleh 

pemerintah, namun warga masyarakat tetap bulat mempertahankan agar makam 

tidak dipindahkan. Ini terkait dengan keyakinan warga masyarakat setempat 

bahwa menerima  ganti rugi makam sama saja memakan saudaranya yang telah 

dikubur. Masalah lain adalah adanya budaya ziarah. Jika makam dipindahkan 

maka banyak warga masyarakat yang telah pindah dari Bengkulu akan kesulitan 

berziarah. Polemik ini diperparah oleh isu tentang bahwa tulang belulang akan 

dikuburkan masal di dekat lokasi makam lama, dengan alas an tanah yang 

tersedia tidak cukup luas. Hal ini tentunya memicu keresahan masyarakat. 

       Dengan belum adanya AMDAL juga telah memakan korban berupa 

populasi cemara laut di sepanjang Pantai Panjang secara drastic telah berkurang 

akibat ditebang. Hal ini tentunya tidak akan terjadi jika pembangunan tersebut 

didasarkan kepada AMDAL. Beberapa pembangunan lainnya juga tidak 
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memperhatikan aspek lingkungan. Hal ini tentunya perlu mendapat perhatian 

yang serius dari pengambil kebijakan di propinsi Bengkulu. 

  

Kerusakan Lingkungan Fisik yang mungkin akan terjadi 

Kerusakan daerah pesisir secara alami dapat terjadi akibat perubahan musim 

yang mempengaruhi pergerakan arus dan gelombang. Energi ini kemudian akan 

menyebabkan perpindahan material dari satu tempat ke tempat yang lain. 

Kekuatan gelombang dan arus sangat menentukan kecepatan dan tingkat 

kerusakan yang ditimbulkannya (WALHI, 2006).Perubahan bentang alam 

pesisir  selain karena factor ala mini, lebih diakibatkan oleh aktivitas manusia, 

seperti penambangan pasir, penebangan hutan pantai di sepanjang pantai Kota 

Bengkulu hingga konversi hutan pantai menjadi perumahan penduduk dan hotel 

serta pusat wisata. 

Penambangan pasir di Teluk Sepang, pembuangan limbah pengerukan 

Pelabuhan Pulau Baai, Penebangan hutan pantai dan mangrove untuk 

pembuatan jalan dari Pulau Baai, Pantai Panjang hingga Tapak Padri hingga 

pengambilan pasir pantai di sekitar sungai hitam WALHI, 2006). 

Kerusakan hutan pantai akibat pembangunan wisata pantai ini telah 

dirasakan oleh penduduk di sekitar pantai antara lain daya lindung  terhadap 

angin laut berkurang, suhu udara di kawasan yang meningkat serta 

ketidaknyamanan lainnya. Dengan ditebangnya hutan cemara laut dan mangrove 

di sepanjang pantai, maka diprediksi jumlah flora dan fauna  menurun drastic. 

Aktivitas manusia lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan 

lingkungan adalah sampah yang dihasilkan oleh pengunjung, hotel, pedagang 

dan sumber penghasil sampah lainnya disekitar kawasan pantai. 

           Menurut Walhi (2006) secara ekologi, kerusakan kawasan pantai 

menimbulkan dampak: hilangnya media pengembangbiakan biota laut, seperti 

padang lamun dan terumbu karang, perubahan iklim mikro di sekitar pantai 

akibat hilangnya vegetasi pantai, terputusnya mata rantai ekosistem hutan pantai 

akibat eksploitasi. Hal lainnya adalah  matinya beberapa jenis vegetasi yang 

tidak mampu hidup akibat intrusi air laut, serta semakin besarnya tingkat 
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kerawanan bencana akibat kerusakan lingkungan. Walhi (2006) juga menyoroti 

bahwa secara ekonomi kerusakan pantai akan berdampak kepada penurunan 

pendapatan masyarakat nelayan. Hal ini disebabkan antara lain oleh hilangnya 

jenis ikan tertentu hingga hilang/berpindahnya wilayah tangkap nelayan 

tradisional di sekitar Pantai Kota Bengkulu dan  semakin tingginya biaya melaut 

yang harus dikeluarkan oleh nelayan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu 

harus mengeluarkan dana lebih besar untuk melakukan pengerukan kolam alur 

pelabuhan Pulau Baai hingga semakin tingginya biaya yang diperlukan untuk 

melakukan reklamasi pantai. 

 

Upaya Perbaikan 

        Beberapa hal perlu dilakukan agar pembangunan industri pariwisata di 

Kota Bengkulu  sesuai dengan prinsip-prinsip kelestarian lingkuangan baik 

lingkungan fisik maupun lingkungan sosial-budaya. Beberapa hal tersebut antara 

lain adalah: 

1. Pembangunan sarana dan prasarana industri pariwisata dihentikan sementara 

waktu, dan dapat dilanjutkan setelah Amdal tentang hal tersebut selesai 

dibuat. 

2. Perlu dibuat hutan pantai yang sekaligus sebagai wisata selebar 100 meter 

dari bibir pantai pada saat air pasang. Hal ini memang dilematis, karena di 

lokasi ini selain telah dibangun jalan dua jalur juga telah dibangun beberapa 

sarana seperti hotel, cottage, pemukiman penduduk, makam dll. Hutan pantai 

selain berfungsi sebagai wisata alam juga berfungsi sebagai pelindung 

daratan dari berbagai bahaya yang datangnya dari arah laut. 

3. Pembangunan yang tidak sesuai dengan Amdal nantinya, sebaiknya 

direncanakan ulang berdasarkan saran-saran dalam Amdal. 

4. Pembinaan masyarakat di sekitar kawasan wisata pantai Kota Bengkulu. Hal 

ini dilakukan dengan tujuan agar masyarakat sekitar nantinya telah siap 

menerima wisatawan yang tentu saja mempunyai perilaku dan budaya yang 

berbeda dan bahkan bertentangan. 
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5. Industri pariwisata yang dikembangkan di Kota Bengkulu hendaknya sesuai 

dengan nilai-nilai, norma-norma, agama masyarakat setempat. Hal ini perlu 

ditekankan  agar konflik yang mungkin terjadi antar wisatawan dengan 

masyarakat setempat dapat ditekan sebanyak mungkin. 

6. Pemerintah Daerah disarankan untuk memadukan tempat wisata yang 

terdapat di Propinsi Bengkulu, dan melakukan kerjasama dengan propinsi 

tetangga terutama Lampung, Jambi, Sematera Selatan dan Sumatera Barat 

dalam satu paket wisata. Hal ini tentunya memerlukan pembangunan sarana 

jalan antar propinsi dan paket-paket wisata di propinsi-propinsi tersebut serta 

penambahan jalur penerbangan antar propinsi. Hal ini dimaksudkan agar 

wisatawan sekali jalan dapat menjangkau berbagai paket wisata sekaligus. 

 

Agenda riset mengenai pengembangan pariwisata berbasis komunitas yang hendak 

dikembangkan tertera dalam tabel di bawah ini 

 
No Topik Target 2018 Indikator 

Keberhasilan 2018 
Capaian 2030 

1. Tema riset: Manajemen Industri Perhotelan, Restoran dan Pemasaran Industri 
Pariwisata 
1. Studi eksistensi 

accommodation 
private (Villa) 
sebagai fasilitas 
akomodasi di 
Bengkulu 
 

1. Peningkatan 
manajemen muttu 
Quality pada 
industri pariwisata. 

 
2. Peningkatan 

wisatawan melalui 
usaha promosi 
yang tepat sasaran 
dan terintegrasi. 

 

 Adanya SOP 
pada i  pariwisata. 

 Jumlah 
wisatawan 
meningkat 10%. 

 Peningkatan 
kualitas 
pengelolaan 
industri 
perhotelan, 
restoran dan 
pemasaran 
industri 
pariwisata 

 Pariwisata di 
Bengkulu 
menjadi tujuan 
utama 
wisatawan. 

2 Pola dan 
efektivitas 
manajemen 
industri pariwisata 

Naskah akademik pola 
manajemen industri 
pariwisata di Bengkulu 
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3 Tingkat Kepuasan 
Wisatawan  
terhadap 
Pelayanan pada 
industri perhotelan 

Naskah akademik 
layanan wisatawan di 
Bengkulu 

  

4. Strategi pemasaran 
pada i  pariwisata 

Naskah akademik 
strategi pemasaran i  
pariwisata di Bengkulu 

  

5. Studi prosedur 
kerja i  perhotelan 

Naskah akademik SOP 
i  pemasaran di 
Bengkulu 

  

2. Tema riset: Industri Pariwisata Kreatif dan Pemasaran 
`1. Eksplorasi dan 

Formulasi produk 
wisata kreatif pada 
industri pariwisata  

 

 Peningkatan 
inovasi dan 
kreatifitas dalam 
menciptakan 
produk wisata baru 
pada industri 
pariwisata 
(kampung nelayan, 
desa wisata, wisata 
kuliner, pusat 
perbelanjaan 
souvenir) 

 Adanya formula 
desa wisata, 
kampung nelayan, 
wisata kuliner, 
pusat 
perbelanjaan 
souvenir  

 Kampung  
nelayan, desa 
wisata, wisata 
kuliner dan 
pusat 
perbelanjaaan 
souvenir 
berkelanjutan 
telah 
berkembang. 

2. Studi inovasi 
industri pariwisata 
yang sustainable 
dalam mengadopsi 
kearifan lokal 
dalam tuntutan 
global 

 Naskah akademik 
pariwisata 
berkelanjutan 

  

3. Tema riset: Perencanaan Industri Perjalanan Wisata 
`1. Profil pola 

perjalanan 
wisatawan dan tipe 
wisatawan. 

 pola perjalanan dan 
tipe wisatawan. 

 

 Pola perjalanan 
dan tipe 
wisatawan 

Perbaikan Kualitas 
Industri Perjalanan 
Wisata. 

2. Strategi sertifikasi 
industri perjalanan 
wisata. 

Sertifikasi industri 
perjalanan wisata. Sertifikasi i  

perjalanan wisata 
 

3. Profil kebutuhan 
industri perjalanan 
wisata wisatawan 

Mengetahui kebutuhan 
wisatawan akan 
industri perjalanan 
wisata. 

Naskah akademmik 
kebutuhan 
wisatawan 

Daya Dukung 
Industri 
Perjalanan Wisata 
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4 Analisis daya 
dukung industri 
perjalanan wisata. 

Mengetahui daya 
dukung industri 
perjalanan wisata pada 
sebuah destinasi.  

Naskah akademik 
daya dukung i  
perjalanan wisata 

 

4. Tema riset: Pembangunan Destinasi Pariwisata 
`1. pengembangan 

kawasan 
pariwisata 
 

Penentuan kawasan 
strategis dan kawasan 
unggulan pariwisata 
Jenis wisata unggulan 
dan pendukungnya 
Pasar wisata 
 

 Peta kawasan 
wisata di Provinsi 
Bengkulu 

Wilayah pariwisata 
telah dikembangkan 
sesuai dengan 
potensi 
kabupaten/kota di 
Bengkulu 

2. Pengembangan 
sektor lainnya 

 

Sistem keterkaitan 
dengan kawasan di 
sekitarnya dan wilayah 
yang lebih luas 

  

3. Jaringan 
transportasi dan 
infrastruktur lainnya 

Kondisi dan sistem 
jaringan infrastruktur   

4 Produk pariwisata Keunikan (uniqueness) 
dan keaslian 
(authenticity) 
Penentuan daya tarik 
wisata unggulan dan 
pendukung 
Arahan sebaran daya 
tarik wisata 
Arahan sebaran 
fasilitas pariwisata 

Naskah akademik 
produk pariwisata 
sesuai dengan 
potensi yang ada di 
Bengkulu 

 

5. Tema riset: Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata 
No Topik Target 2018 Indikator 

Keberhasilan 2018 
Capaian 2030 

1. Pemetaan 
pariwisata di 
Provinsi Bengkulu 

Terpetakannya wisata 
unggulan yang 
terintegrasi 

Terwujudnya 
dokumen peta 
wisata unggulan 

 

2. Pengembangan 
pariwisata berbasis 
keunggulan lokal 

Tersedianya model 
pengembangan 
pariwisata berbasis 
keunggulan local 

Model 
pengembangan 
pariwisata berbasis 
keunggulan local 

 

3. Pengembangan 
sarana dan 
prasarana 
pariwisata 
unggulan 

  Sarana dan prasarana 
mampu mendukung 
pariwisata yang 
terintegrasi 

4. Pengembangan  
wisata budaya 

Tercapainya wisata 
budaya berskala 
nasional 

Wisatawan luar 
provinsi sebanyak 
60% 

Wisata budaya 
menginternasional 
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5. Pengembangan 
program promosi 
pariwisata 

Tercapainya kenaikkan 
20% wisatawan 

Kenaikkan jumlah 
wisatawan sebesar 
20% 

Pariwisata Bengkulu 
sudah 
menginternasional 

6. Pengembangan 
agrowisata 

Tersedianya model 
pengembangan 
agrowisata 

Model 
pengembangan 
agrowisata 

 

7. Pengembangan 
daya tarik 
pariwisata 

Tersedianya model 
promosi pariwisata 

Model promosi 
pariwisata 

 

8. Pengembangan 
usaha, i  dan 
investasi pariwisata 

Tersedianya model 
pengembanagn usaha i  
dan investasi pariwisata 

Model 
pengembangan 
usaha i  dan 
investasi pariwisata 

 

9. Pengembangan 
ekowisata di 
Provinsi Bengkulu 

Mengembangkan green 
tourism, ecotourism. 
Menggali potensi alam 
sebagai atraksi 
ekowisata 

Terbentuknya 
green tourim. 

Ekowisata telah 
menjadi andalan 
wisata di Bengkulu 
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BAB IV 

AGENDA RISET DAERAH PENGELOLAAN SUMBERDAYA ALAM DAN 

LINGKUNGAN 

 

            Masalah lingkungan yang dihadapi dewasa ini pada dasrnya adalah masalah 

ekologi manusia. Masalah itu timbul karena perubahan lingkungan yang 

menyebabkan lingkungan itu kurang sesuai lagi untuk mendukung kehidupan 

manusia. Jika hal ini tidak segera diatasi pada akhirnya berdampak kepada 

terganggunya kesejahteraan manusia. Kerusakan lingkungan yang terjadi 

dikarenakan eksflorasi sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa 

memperhatikan kelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan ini telah mengganggu 

proses alam, sehingga banyak fungsi ekologi alam terganggu. 

            Masalah lingkungan tidak berdiri sendiri, tetapi  selalu saling terkait erat. 

Keterkaitan antara masalah satu dengan yang lain disebabkan karena sebuah ndust 

merupakan sebab berbagai masalah, sebuah ndust mempunyai pengaruh yang 

berbeda dan interaksi antar berbagai masalah dan dampak yang ditimbulkan bersifat 

kumulatif (Soedradjad, 1999). Masalah lingkungan yang saling terkait erat antara 

lain adalah populasi manusia yang berlebih, polusi, penurunan jumlah sumberdaya, 

perubahan lingkungan global dan perang. 

Di Indonesia banyak kebijakan yang dibuat oleh pengambil kebijakan tidak 

didasarkan kepada hasil penelitian yang mendalam. Akibatnya banyak kegiatan atau 

proyek yang mubazir, alias tidak bermanfaat sama sekali bagi sasaran, alias sia-sia. 

Penelitian yang mendalam sangat penting bagi para pengambil kebijakan, agar 

keputusan atau kebijakan yang dibuat menjadi akurat ketika dilaksanakan. Memang, 

tampaknya penelitian dalam jangka pendek hanya membuang anggaran dan tampak 

tidak efisien. Akan tetapi jika kita teliti secara jangka menengah atau panjang akan 

nyata bahwa penelitian yang akurat itu akan mengefisienkan dan mengefektifkan 

kegiatan atau proyek yang dilaksanakan. Mengapa? Karena kegiatan yang dikerjakan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau stakeholders. Atau dapat dinyatakan tepat 

sasaran. 
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Selain tepat sasaran, penelitian yang akurat akan mengefisienkan kegiatan 

atau proyek tersebut, sebab dengan penelitian tersebut akan dapat dihindari hal-hal 

yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Nah, pola ndus bahwa penelitian adalah 

ujung tombak dari sebuah kegiatan harus disosialisasikan dan diinternalisasikan 

kepada para pengambil kebijakan, agar dalam membuat keputusan atau kebijakan 

tidak serampangan. Banyak contoh tata ruang yang dibuat seringkali tidak mengacu 

kepada hasil penelitian, tetapi berdasarkan keinginan para pengambil keputusan. 

Jikapun tata ruang sudah disusun berdasarkan studi yang mendalam jika itu tidak 

sesuai dengan keinginan para pengambil keputusan, maka mereka tidak mengacu tata 

ruang tersebut. Sungguh, ini merupakan pola piker yang sangat berbahaya bagi 

kelangsungan ekosistem di alam raya ini. Banyak contoh yang dapat saya ajukan. 

Pembangunan terowongan di Kota Bengkulu ini tidak didasarkan kepada hasil 

penelitian, karena hasil kajian yang dilakukan oleh Balitbang Propinsi Bengkulu 

tidak merekomendasikan hal itu. Tapi toh sang pengambil kebijakan tetap saja 

melaksanakan proyek itu dengan alas an ini untuk mengukir sejarah. Kini, 

pembangunan terowongan mandeg dan telah banyak merugikan masyarakat. 

Contoh lain ketika ada bantuan bibit melinjo di suatu daerah. Apa yang 

terjadi? Masyarakat tidak mau menanam dan memelihra bibit melinjo itu karena 

mereka tidak membutuhkannya. Mereka butuh tanaman lain yang sudah terbukti 

sangat cocok untuk daerah tersebut. Tidak tepatnya proyek ini karena tidak 

didasarkan kepada penelitian yang mendalam baik dari sisi fisik maupun aspek 

sosial-budaya. Contoh lain adalah ketika suatu departemen bantuan sapi kepada para 

nelayan. Banyak sapi yang dalam sekejap hilang, karena dijual. Banyak juga yang 

mati karena para nelayan kurang berminat dan tidak tahu bagaimana memelihara 

sapi. Ini juga termasuk contoh bantuan yang tidak didasarkan kepada penelitian. Jadi 

jelas bahwa penelitian sangat penting dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan 

apapun. Pertama-tama yang harus kita teliti adalah mengenai potensi suatu daerah. 

Potensi daerah harus diteliti dari berbagai segi, sehingga kita dapat dengan tepat 

memberikan rekomendasi potensi daerah yang dapat dikembangkan. Potensi daerah 

yang diteliti meliputi ipoleksosbudhankam. Setelah kita mengidentifikasi potensi 

daerah, langkah selanjutnya adalah menentukan arah penelitian yang menjadi 

prioritas di daerah tersebut. Arah penelitian inilah yang dapat dijadikan salah satu 
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dalam pengambilan keputusan di daerah tersebut. Makalah ini akan mencoba 

membahas potensi dan arah penelitian sumberdaya alam dan lingkungan di Propinsi 

Bengkulu. Makalah yang saya sampaikan ini tentu saja masih sangat dangkal karena 

baru didasarkan kepada data sekunder. 

            

Kerusakan Hutan 

            Masalah utama lingkungan di Propinsi Bengkulu adalah masalah kerusakan 

hutan. Sebagai contoh di Kabupaten Lebong yang mempunyai hutan seluas 

134.834,72 ha yang terdiri dari 20.777,40 ha hutan lindung dan 114.057,72 ha berupa 

hutan konservasi, sebanyak 7.895,41 ha hutan lindung dan 2.970,37 ha cagar alam 

telah mengalami kerusakan. Kerusakan hutan di kabupaten/kota lain di Propinsi 

Bengkulu lebih parah lagi. 

            Kondisi kawasan hutan yang telah rusak tersebut disebabkan antara lain oleh 

adanya ndustr logging dan perambahan hutan.Perambahan hutan pada umumnya 

bertujuan untuk keperluan perkebunan seperti kelapa sawit, karet, kopi dll. Bahkan 

TNKS juga tidak luput dari kegiatan ndustr logging. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan gundulnya hutan di wilayah TNKS. 

            Kerusakan hutan di Bengkulu juga disebabkan oleh kebakaran hutan. 

Kebakaran hutan ini dari tahun ke tahun bertambah luas. Pada tahun 1997 luas 

kebakaran hutan seluas 2.091 ha dengan 31 titik api. Pada tahun 2006 sebagai akibat 

kemarau yang panjang kebakaran hutan di Bengkulu semakin luas yang 

mengakibatkan tebalnya asap di udara yang  dapat menimbulkan berbagai masalah. 

            Penyebab kebakaran hutan dan lahan di Bengkulu antara lain adalah adanya 

peningkatan kegiatan pertanian seperti perkebunan, pertanian rakyat, perladangan, 

pemukiman, transmigrasi dll., terjadi secara alamiah seperti musim kemarau yang 

panjang, kecerobohan masyarakat dll. Dampak   kebakaran hutan dan lahan di 

Bengkulu antara lain adalah penurunan keanekaragaman hayati (ekosistem, spesies 

dan ndustr), habitat rusak, terganggunya keseimbangan biologis (flora, fauna, 

mikroba); gangguan asap, erosi, banjir, longsor, terbatas jarak pandang; 

meningkatnya gas-gas rumah kaca, CO dan hidrokarbon, gangguan  v tanaman 

dan perubahan iklim. 
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            Sebab lain kerusakan hutan  di Propinsi Bengkulu antara lain: 1) persepsi 

masyarakat bahwa hutan masih terbatas untuk kepentingan ekonomi; 2) adanya 

konflik kepentingan; 3) laju perusakan hutan tidak sebanding dengan upaya 

perlindungan; 4) masih luasnya lahan kritis di luar hutan karena pengelolaan lahan 

secara tradisional dan praktek perladangan berpindah; 5) belum optimalnya 

penegakan ndus dalam percepatan penyelesaian pelanggaran/kejahatan di bidang 

kehutanan (al. Perambahan hutan, ndustr logging dll.). 

 

            Upaya untuk memulihkan hutan yang rusak adalah sebagai berikut: 

(1)   dalam jangka pendek adalah penegakan ndus. Hal ini sangat penting untuk 

mencegah praktek-praktek ndustr logging dan perambahan hutan yang 

semakin luas. 

(2)   Hendaknya kegiatan pembangunan memperhatikan aspek lingkungan. Hal 

ini seringkali dilanggar oleh pelaksana pembangunan. 

(3)   Upaya penanaman kembali hutan yang telah rusak. Penghijauan telah 

dilakukan namun belum efektif memulihkan kondisi hutan. 

(4)   Dalam jangka menengah dapat dilakukan sosialisasi dan pendidikan 

lingkungan pada orang dewasa terutama yang tinggal di sekitar hutan lindung 

dan konservasi. 

(5)   Dalam jangka panjang pendidikan lingkungan menjadi salah satu pelajaran 

muatan ndus baik di SD, SMP, SLTA maupun di perguruan tinggi. 

  

Hutan di Propinsi Bengkulu terus menurun dari tahun ke tahun. Hanya 

kabupaten Lebong yang hutannya masih cukup terjaga, sedangkan kabupaten lain 

hutannya sebagian besar telah rusak. Bengkulu sebagai salah satu propinsi yang 

mempunyai TNKS sesungguhnya kaya akan keanekaragaman hayati. Sayangnya 

seiring dengan semakin banyaknya tingkat kerusakan hutan maka semakin banyak 

pula keanekaragaman hayati yang terancam punah atau bahkan mungkin sudah 

punah tanpa kita ketahui. Ambil contoh, hutan di sekitar Danau Dendam telah 

banyak yang dikonversikan. Akibatnya debit air danau tersebut turun. Turunnya 

jumlah air yang ada di danau itu mengancam sawah-sawah penduduk di sekitarnya. 

Selain itu, anggrek pensil yang merupakan tumbuhan ndustr di daerah itu sudah 
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sangat jarang ditemukan. Mengingat fungsi hutan itu sangat penting bagi 

kelangsungan hidup, maka pembangunan yang dilakukan baik oleh pemerintah, 

swasta maupun masyarakat sebaiknya memperhatikan aspek lingkungan. Oleh sebab 

itu, arah penelitian di bidang kehutanan antara lain: a) analisis sosial budaya sebab-

sebab kerusakan hutan. B) luas hutan yang diperlukan dalam suatu wilayah terkait 

dengan fungsi hutan. C) model pemulihan hutan di Propinsi Bengkulu. D) 

kompleksitas pengendalian kerusakan hutan di Propinsi Bengkulu. E) potensi hutan 

sebagai penyedia oksigen. F) penerapan peraturan daerah dan pusat terhadap para 

pelanggar hutan ( ndustr logging, perambah hutan dll). g) kajian zona ekonomi 

berbasis kerakyatan bagi masyarakat di sekitar hutan. H) kajian pelaku perusak hutan 

di Bengkulu. I) kajian kearifan ndus terkait dengan pelestarian hutan. J) dan lain-

lain. 

Penurunan Keanekaragaman Hayati 

            Sebagai akibat kerusakan hutan, pembukaan lahan, praktek pengolahan lahan 

yang kurang memperhatikan ekologi, pertanian monokultur dll., maka terjadi 

penurunan keanekaragaman hayati di Propinsi Bengkulu. Kegiatan monokultur dapat 

menyebabkan sebagian flora, fauna dan mikrobia musnah. Contohnya, kantong 

semar yang dahulu sangat banyak dijumpai di Bengkulu sekarang menjadi sedikit 

jumlah dan jenisnya. Kegiatan pembukaan lahan yang kurang ramah lingkungan 

seperti lahan disemprot  dapat menyebabkan telur-telur dan flora lainnya menjadi 

tidak berkembang. Satwa liar menjadi menurun dan kemudian masuk   dilindungi. 

Satwa-satwa tersebut antara lain badak Sumatera, gajah Sumatera, harimau 

Sumatera, tapir, beruang madu, rusa sambar, napu, rangkong, siamang, kuao, penyu 

belimbing serta kura-kura. Ada delapan jenis kura-kura yang ada di Bengkulu yaitu 

kura nanas, kura garis hitam, kura patah dada, beiyogo, baning coklat, labi-labi 

hutan, kura pipi putih dan bulus. Baning coklat berstatus dilindungi dan sudah 

terancam punah. Flora langka yang ada di Bengkulu adalah Raflesia arnoldi, bunga 

bangkai dan anggrek pensil. 
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            Upaya untuk mencegah punahnya flora dan fauna langka tersebut antara lain 

adalah: 

(1)   konservasi in-situ: upaya pelestarian flora dan fauna langka beserta   

ekosistemnya di kawasan konservasi. Luas hutan konservasi di Bengkulu 

adalah 426.203,23 ha. 

(2)   konservasi ex-situ: UNIB telah mencoba membiakan Raflesia alnordi 

dengan menggunakan kultur jaringan, tapi belum berhasil. 

(3)   program penangkaran satwa langka. 

(4)   Penyuluhan tentang penangkaran satwa secara intensif. 

(5)   Memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang keanekaragaman hayati 

dan manfaatnya bagi masyarakat. 

(6)   Peningkatan kemampuan sumber daya manusia. 

(7)   Memasukkan keanekaragaman hayati ke dalam kurikulum SD, SMP, SMU 

serta perguruan tinggi. 

(8)   Memperluas habitat satwa liar. 

  

Sebagai akibat pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan, 

maka diidentifikasikan bahwa terjadi penurunan keanekaragaman hayati di propinsi 

Bengkulu. Praktek budidaya monokultur menyebabkan sebagian flora dan fauna 

serta mikrobia punah atau menjadi langka. Contohnya, kantong semar yang dahulu 

sangat banyak dijumpai di Bengkulu sekarang menjadi sedikit jumlah dan jenisnya.  

Beberapa jenis kantong semar sudah sulit dijumpai. Kegiatan pembukaan 

lahan yang kurang ramah lingkungan seperti lahan disemprot dapat menyebabkan 

telur-telur dan flora lainnya menjadi tidak berkembang. Satwa liar menjadi menurun 

dan kemudian masuk   dilindungi. Satwa-satwa tersebut antara lain badak 

Sumatera, gajah Sumatera, harimau Sumatera, tapir, beruang madu, rusa sambar, 

napu, rangkong, siamang, kuao, ndust hitam, penyu belimbing serta kura-kura. Ada 

delapan jenis kura-kura yang ada di Bengkulu yaitu kura nanas, kura garis hitam, 

kura patah dada, beiyogo, baning coklat, labi-labi hutan, kura pipi putih dan bulus. 

Baning coklat berstatus dilindungi dan sudah terancam punah. 
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Flora langka yang ada di Bengkulu adalah Raflesia arnoldi, bunga bangkai 

dan anggrek pensil. Sebagian besar dari kita kurang menyadari bahwa 

keanekaragaman hayati itu sangat berguna bagi keseimbangan ekosistem pada suatu 

wilayah. Punahnya sebagian hayati di suatu tempat akan memunahkan sebagian 

lainnya dan akhirnya punahnya ekosistem itu sendiri. 

Punahnya ekosistem yang seimbang akan berakibat lebih lanjut berupa 

ancaman yang tidak terkira seperti rawannya sumber pangan, banjir, produksi 

oksigen dan lain-lain. Jadi pada akhirnya juga kerusakan ekosistem akan dirasakan 

oleh manusia itu sendiri. Beberapa arah penelitian yang terkait dengan upaya 

konservasi keanekaragaman hayati antara lain: a) upaya konservasi in-situ anggrek 

pensil. B) upaya konservasi ex-situ anggrek pensil. C) upaya konservasi in-situ 

bunga Raflesia. D) upaya konservasi ex-situ bungan Raflesia. E) kajian aspek sosial 

dan budaya masyarakat di sekitar wilayah konservasi. F) model wilayah konservasi 

g) upaya konservasi fauna langka di Propinsi Bengkulu. H) kajian kearifan ndus 

terkait dengan konservas flora dan fauna. I) dan lain-lain. 

 

Kualitas Air 

            Pengolahan air di PDAM saat ini memerlukan cukup banyak tawas yang 

berfungsi sebagai pengikat partikel lumpur. Nilai zat padat tersuspensi dan nilai 

kekeruhan yang tinggi ini disebabkan oleh aktivitas lain di hulu sungai. Air yang 

digunakan oleh PDAM juga terindikasi tercemar batubara. Air sumur di daerah 

peternakan ayam mengandung banyak  E. coli yang sangat tinggi. Praktek 

pemotongan liar juga masih marak dilakukan oleh masyarakat, sehingga dapat 

menurunkan kualitas air. Kerusakan hutan juga dapat menurunkan mutu air sebagai 

akibat peningkatan zat padat terlarut dan zat padat tersuspensi serta kekeruhan. 

Kerusakan hutan juga disinyalir sebagai salah satu sebab turunnya volume air di 

danau Dendam. 
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Pengaruh Industri 

            Meskipun di Bengkulu masih belum banyak tetapi perencanaan 

pembangunan selanjutnya harus memperhatikan aspek lingkungan. Selama ini, 

pembangunan kurang memperhatikan aspek lingkungan. Aktivitas yang paling besar 

di Propinsi Bengkulu adalah penambangan batubara dan indutri pertanian 

(perkebunan). Penambangan batubara mempengaruhi mutu air di DAS Bengkulu-

Lemau, DAS Seluma Atas dan DAS Dikit Seblat. Pengaruh batubara antara lain 

meningkatkan zat padat tersuspensi, zat padat terlarut, kekeruhan, zat besi, sulfat dan 

ion dalam air yang dapat menurunkan pH. Masalah ini dapat dikurangi dengan cara 

pengolahan limbah yang standard dan minimisasi kebakaran. 

            Perkebunan di Bengkulu terutama karet dan kelapa sawit. Akibat aktivitas ini 

terjadi peningkatan senyawa pada air, adanya sisa-sisa pestisida di DAS, peningkatan 

zat pada tersuspensi dan terlarut, peningkatan kadar, peningkatan kadar minyak dan 

lemak, mempengaruhi pH dll. DAS yang terkena aktivitas ini adalah DAS Dikit 

Seblat, DAS Bengkulu-Lemau, badan sungai Pisang (Ipuh), sungai Betung (Muko-

muko), sungai Simpang Tiga (Tais), sungai Bengkulu, dan sungai Sinaba (Ketahun). 

  

Persampahan 

            Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil 

aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Secara garis 

besar, sampah dibedakan menjadi tiga jenis yaitu: 

1. Sampah anorganik/kering 

             Contoh: logam, besi, kaleng, ndustr, karet, botol, dll yang tidak dapat 

mengalami pembusukan secara alamai. 

2. Sampah ndustr/basah 

Contoh: sampah dapur, sampah restoran, sisa sayuran, rempah-rempah 

atau sisa buah dll yang dapat mengalami pembusukan secara alami. 

3. Sampah berbahaya 

Contoh: baterai, botol racun nyamuk, jarum suntik bekas dll. 
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            Secara umum persampahan di Bengkulu belum menjadi masalah yang sangat 

serius. Namun sampah cukup menjadi masalah di lokasi-lokasi tertentu seperti pasar, 

terminal, pertokoan dan tempat-tempat lain yang padat penduduknya. Kesadaran 

masyarakat untuk membuang sampah pada tempat-tempat tertentu masih rendah, 

apalagi untuk mengolahnya. Di Propinsi Bengkulu setia[ rumah tangga menghasilkan 

limbah kira-kira sebanyak 0,8 kg/hari atau 288 kg per tahun. 

            Masalah sampah di Bengkulu antara lain: 

(1)   tempat sampah kurang tersedia cukup di lokasi-lokasi padat aktivitas. 

(2)   Seringnya pencurian tempat-tempat sampah. 

(3)   TPS kurang tersedia cukup. 

(4)   Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA kurang intensif. 

(5)   Belum ada pengolahan sampah yang  ve ve. 

(6)   Kesadaran masyarakat rendah. 

 

Di Bengkulu TPA masih jauh dari lokasi permukiman, sehingga belum 

menimbulkan masalah bagi penduduk. Tipe TPA di Bengkulu pada umumnya open 

damping setengah mengarah ke sanitary landfill. Ke depan, TPA  sebaiknya 

diarahkan sepenuhnya ke sanitary landfill, sehingga masalah yang ditimbulkan 

sampah dapat diminimisasi. Akan lebih baik, jika sampah telah dipisahkan dan 

diolah langsung di sumber-sumber sampah. Open dumping tidak dianjurkan karena 

sampah berinteraksi langsung dengan udara luar dan hujan. Open dumping 

mempercepat proses perombakan sampah oleh mikrobia tanah yang menghasilkan 

lindi. Lindi yang terkena siraman air hujan, mudah mengalir dan meresap ke lapisan 

tanah bawah, sehingga mencemari air tanah. Lindi merupakan sumber utama 

pencemaran air baik air permukaan, air tanah yang berpengaruh terhadap sifat fisik, 

kimi dan mikrobia air. Perombakan sampah secara ndustr menghasilkan lindi yang 

mengandung zat padat halus (Ca2+, Mg2+, K+, Fe2+, CL-, SO4
2-, PO4

3-, Zn2+ dan gas 

H2S. Hal ini akan mencemari air sehingga kualitas air menurun.  

Tumpukan sampah di TPA merupakan media perkembangan mikrobia   dan 

non-patogen. Adanya bakteri pada air minum merupakan   pencemaran air. 

Bakteri dalam tanah bergerak secara   dan horizontal. Bakteri mampu meresap 30 
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meter pada tanah berstektur halus dan bergerak horizontal sejauh 830 meter dari 

sumber kontaminan. 

Solusi permasalahan sampah antara lain sebagai berikut: 

(1)   meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah 

pemukiman. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan adalah umur, tingkat 

pendidikan, tingkat pendapatan, keadaan lingkungan permukimana. 

(2)   Program pengelolaan sampah permukiman. 

(3)   Dimasukkan ke dalam kurikulum SD, SPM, SMA. 

  

Upaya yang telah dilakukan di Bengkulu: 

(1)   lomba semacam bangunpraja tingkat desa. 

(2)   Pilot project pengolahan sampah. Sayang tidak berlanjut. 

(3)   Program adipura. 

(4)   Lokakarya tentang pengelolaan sampah kepada  kepala desa dan camat. 

(5)   Adanya Perda yang mengatur persampahan, tapi belum dijalankan secara 

efektif. 

  

Dalam rangka meminimalisasi dampak dari limbah yang dihasilkan oleh 

aktivitas manusia, maka pengelolaan limbah perlu dilakukan. Sejauh mana para 

pelaku pembangunan memperhatikan hal ini perlu dikaji. Juga, seberapa banyak 

limbah yang telah dihasilkan dan pengelolaannya perlu dikaji secara terintegrasi. 

Dari hasil kajian ini maka akan dihasilkan rekomendasi bagaimana model 

pengelolaan limbah di Bengkulu. Beberapa penelitian yang dapat dilakukan antara 

lain: a) tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. B) tingkat 

kepatuhan pelaku pembangunan terhadap peraturan yang mengatur tentang 

pengelolaan limbah. C) perilaku individu, kelompok dan masyarakat terhadap 

pengelolaan sampah. D) model pengolahan sampah kota di Bengkulu. E) dan lain-

lain. 
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Pelestarian Lingkungan 

            Faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar masyarakat berpartisipasi dalam 

pelestarian lingkungan antara lain: 

(1)   tingkat pendidikan. 

(2)   Peningkatan penghasilan. 

(3)   Pengetahuan tentang kearifan ndus. 

(4)   Penerapan ndust pertanian konservasi (terasering, rorak – tanah yang 

digali dengan ukuran tertentu yang berfungsi menahan laju aliran 

permukaan–, tanaman penutup tanah, pergiliran tanaman, agroforestry, 

olah tanam konservasi – pengolahan yang tidak menimbulkan erosi. 

Pendidikan Lingkungan 

Pendidikan akan mempengaruhi pola ndus dan perilaku individu, kelompok 

maupun masyarakat. Dalam upaya pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, 

maka sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai lingkungan perlu dilakukan bagi manusia 

pada berbagai tingkat umur, pendidikan dan latar belakang lainnya. Pendidikan 

lingkungan yang bagaimana agar mengenai sasaran perlu dikaji. Beberapa penelitian 

yang terkait dengan hal ini antara lain: a) model kurikulum pendidikan lingkungan di 

tingkat SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. B) model pendidikan lingkungan bagi 

masyarakat. C) model pendidikan lingkungan bagi para tokoh masyarakat dan 

pejabat. D) kajian ndust-faktor penghambat pendidikan lingkungan. E) kajian 

kearifan ndus yang terkait dengan lingkungan. F) kajian tentang pengetahuan, 

persepsi, sikap dan perilaku masyarakat terhadap pelestarian lingkungan. 

Potensi sumber daya alam 

Untuk memahami sumber daya alam mana yang dapat dikembangkan oleh 

pengambil kebijakan, kita perlu mengetahui dan mengevaluasi potensi sumber daya 

alam. Tanpa kajian tentang potensi yang menyeluruh, kita dapat mengambil 

keputusan yang justru membahayakan bagi kelestarian lingkungan dan tidak 

ekonomis. Contoh! Jika kita lihat atau baca sepintas, kita kaya akan sumber panas 

bumi. Lalu kita bahwa Bengkulu dapat mengembangkan sumber panas bumi. Akan 

tetapi jika kita kaji lebih mendalam akan terlihat bahwa sumber panas bumi di 
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Bengkulu tersebar pada banyak titik. Potensi di banyak titik itu ternyata kecil dan 

hanya dapat dibangun suatu panas bumi skala kecil. Ternyata setelah dihitung lebih 

dalam lagi pengembangan panas bumi tidak efisien. Jadi jelaslah bahwa penelitian 

sangat penting sebagai salah satu bahan pertimbangan suatu keputusan oleh para 

pejabat. 

Jika kita kaji selintas, Propinsi Bengkulu mempunyai pantai yang panjang. 

Pantai yang panjang ini apakah memang potensial untuk dijadikan andalan atau tidak 

kita perlu meneliti secara mendalam. Jika kita hanya berdasarkan panjang pantai, 

bisa jadi apa yang diputuskan menjadi salah. Contohnya, daerah membangun pabrik 

tepung ikan, tapi kita sendiri belum mengetahui secara pasti berapa produksi ikan 

yang bisa dibuat tepung, kemana pasarnya dll. Akibatnya, pabrik tepung ikan yang 

ada di Bengkulu hanya menjadi besi tua. Demikian pula dengan nasib pabrik pakan 

ternak di Bengkulu. Tidak efektif. Apalagi ada kecenderungan setiap kabupaten 

mempunyai andalan masing-masing yang satu dengan yang lain tidak terintegrasi.  

Jadi, penelitian yang mendalam dan menyeluruh tentang potensi kelautan dan 

perikanan di Bengkulu sangat penting untuk menentukan apakah memang potensi 

yang ada dapat dikembangkan atau tidak. Setelah memang berpotensi tinggi, baru 

kemudian diteliti model pengembangannya agar hasilnya efektif dan efisien. Selain 

potensi kelautan dan perikanan, Bengkulu mempunyai potensi perkebunan. 

Penelitian yang mendalam perlu dilakukan tentang potensi perkebunan yang tepat 

bagi suatu wilayah. Maksudnya, kajian tentang pemetaan potensi perkebunan perlu 

dilakukan. Cara ini akan menghindari kekeliruan dalam menentukan jenis 

perkebunan apa dalam suatu wilayah. Kajian yang terintegrasi (dari hulu sampai 

hilir) sangat diperlukan untuk menentukan jenis perkebunan mana yang paling cocok 

di Bengkulu. Memang di tingkat nasional telah ditetapkan bahwa Bengkulu akan 

dikembangkan perkebunan karet.  

Namun sejauh mana potensi karet di Bengkulu masih perlu dikaji. Jika 

memang cocok untuk karet, maka penelitian tentang karet dari hulu sampai hilir 

perlu dilakukan. Disini jangan dilupakan aspek lingkungan juga harus diteliti agar 

pengembangan perkebunan karet di Bengkulu menghasilkan dampak yang minimal. 
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Selain itu kita masih bisa mengkaji potensi SDA di Bengkulu yang bisa dijadikan 

andalan daerah. Kita harus hati-hati untuk menentukan SDA mana yang potensial 

untuk dijadikan andalan daerah. Kajian yang mengenai hal ini sangat penting agar 

keputusan yang dibuat tidak sia-sia. 

Unggulan yang kita putuskan tentu saja suatu produk yang mempunyai 

propek baik di tingkat nasional maupun internasional. Namanya unggulan tentu saja 

tidak banyak. Mungkin hanya satu atau dua dan kemudian dikembangkan secara dari 

hulu sampai hilir. Kita dapat tentukan wilayah mana yang menjadi hulunya dan mana 

yang menjadi hilirnya dan kemana hasil produksi itu dipasarkan dan sebagainya. 

Dalam kondisi yang mengglobal ini, sudah bukan waktunya lagi untuk berpikir 

hanya sektoral. Meskipun kita sudah mempunyai unggulan bukan berarti kita 

mengabaikan potensi yang lain. Jadi barangkali berdasarkan hasil penelitian potensi 

daerah, kita dapat membuat skala prioritas. 

 

Daerah Aliran Sungai (DAS) 

Penelitian tentang kualitas DAS di Bengkulu sangat penting artinya bagi 

kelestarian lingkungan di Bengkulu. Untuk berbagai penelitian yang berkaitaan 

dengan pelestarian DAS sangat mendesak. Masih banyak lagi kajian-kajian yang 

harus dilakukan tentang SDA dan lingkungan di Propinsi Bengkulu ini. Kita perlu 

mengkaji arah prioritas penelitian di Propinsi Bengkulu sebagai bahan masukkan 

bagi pengambil kebijakan dalam menentukan arah pembangunan ke depan. 

Penelitian merupakan salah satu hal yang utama sebagai pedoman dalam melakukan 

pembangunan berkelanjutan. Kita semua tahu bahwa arah pembangunan yang dibuat 

oleh pengambil kebijakan di Propinsi Bengkulu ini masih berorientasi jangka 

pendek. Analisis lebih mendalam tentang potensi dan prioritas penelitian di Propinsi 

Bengkulu sangat diperlukan. 
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 Berdasarkan uraian di atas maka Agenda Riset Daerah Pengembangan 

Sumber Daya Alam dan Lingkungan tertera dalam table di bawah ini. 

 Tema Riset:  Pengembangan hutan  berbasis ekonomi kerakyatan 
No Topik Target 2018 Indikator 

Keberhasilan 2018 
Capaian 2030 

1. Pengembangan 
agroforestri  

Tersedianya model 
agroforestri di Provinsi 
Bengkulu 

Model agroforestri Agroforestri telah 
berkembang berbasis 
masyarakat di 
Bengkulu 

2. Pengembangan 
model  
perekonomian 
masyarakat sekitar 
hutan 

Tersedianya model 
perekonomian 
masyarakat sekitar 
hutan 

Model ekonomi 
kerakyatan 
penduduk sekitar 
hutan 

 

3. Model pengawasan 
hutan 

Tersedianya model 
pengawasan hutan di 
Bengkulu 

Model pengawasan 
hutan di Bengkulu 

 

 
 Tema Riset: Konservasi  sumber daya alam dan lingkungan 

No Topik Target 2018 Indikator 
Keberhasilan 2018 

Capaian 2030 

1. Konservasi dan 
pemanfaatan 
sumber daya 
genesis 

Tersedianya model 
konservasi dan 
pemanfaatan sumber 
daya genesis 

Model konservasi Konservasi flora dan 
fauna telah 
dikembangkan di 
Bengkulu 

2. Pengembangan 
desa/kota 
konservasi 

Tersedianya model 
konservasi desa/kota 
konservasi di Bengkulu 

Model desa/kota 
konservasi 

Desa/kota konservasi 
telah berkembang 

 
1. Tema Riset: Pendidikan lingkungan 

No Topik Target 2018 Indikator 
Keberhasilan 2018 

Capaian 2030 

1. Pengembangan 
kurikulum 
pendidikan 
lingkungan 

Tersedianya kurikulum 
pendidikan lingkungan 

Kurikulum 
pendidikan 
lingkungan 

Terlaksananya 
pendidikan 
lingkungan di 
Provinsi Bengkulu 
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2. Tema Riset: Pengembangan sumber daya alam hayati 

No Topik Target 2018 Indikator 
Keberhasilan 2018 

Capaian 2030 

(1) Model 
pengembangan 
sumber daya alam 
hayati di Provinsi 
Bengkulu 

Tersedianya model 
pengembangan sumber 
daya hayati di Provinsi 
Bengkulu 

Model 
pengembangan 
sumberdaya hayati 
di provinsi 
Bengkulu 

Pengembangan 
sumber daya hayati 
telah berkembang 

(2) Pengembangan 
aneka hewan 
potensial asli 
Bengkulu 

Tersedianya data 
potensi aneka hewan 
asli Bengkulu yang 
dapat dibudidayakan 

Naskah akademik Budidaya rusa & 
lebah 

 
3. Tema Riset: Teknologi pengolahan  dan manajemen sampah 

No Topik Target 2018 Indikator 
Keberhasilan 2018 

Capaian 2030 

(1) Pengembangan 
teknologi 
pengolahan sampah 

Model pengembangan 
teknologi pengolahan 
sampah 

Model pengolahan 
sampah di Provinsi 
Bengkulu  

Pengolahan sampah 
yang ekonomis dan 
efisien 

(2) Pengembangan 
manajemen 
pengolahan sampah 

Model manajemen 
pengolahan sampah 

Model manajemen 
pengolahan sampah 

Diterapkannya 
manajemen 
pengolahan sampah 
yang modern 

 
6.  Pengembangan kawasan Daerah Aliran Sungai 
No Topik Target 2018 Indikator 

Keberhasilan 2018 
Capaian 2030 

(1) Pengembangan 
kawasan daerah 
aliran sungai 

Tersedianya model 
pengembangan daerah 
aliran sungai di 
Provinsi Bengkulu 

Model kawasan 
DAS di Provinsi 
Bengkulu 

Kawasan DAS telah 
terbentuk & 
berkembang 

 
7. Tema Riset: Mitigasi Bencana 
No Topik Target 2018 Indikator 

Keberhasilan 2018 
Capaian 2030 

1. Pengembangan 
model 
penanggulangan 
bencana 

Tersedianya model 
penanggulangan 
bencana di Bengkulu 

Model 
penanggulangan 
bencana 

Sistem  mitigasi 
bencana telah 
berkembang dengan 
baik 

2. Pengembangan 
system peringatan 
dini 

Tersedianya model 
system peringatan dini 

Model peringatan 
dini 

 

3. Pengembangan 
model system 
antisipasi terhadap 
perubahan iklim 

Tersedianya model 
system antisipasi 
terhadap perubahan 
iklim 

Model antisipasi 
terhadap perubahan 
iklim 
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4. Pengembangan 
model 
pengendalian 
pencemaran dan 
kerusakkan 
lingkungan 

Tersedianya model 
pengendalian 
pencemaran dan 
kerusajkan lingkungan 

Model 
pengendalian 
pencemaran dan 
kerusakan 
lingkungan 
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BAB V 

AGENDA RISET DAERAH KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN 

 

Dalam undang-undang RI Nomor 7 tahun 1996 disebutkan bahwa ke-tahanan 

pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin 

dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata 

dan terjangkau. Pengembangan ketahanan pangan mempunyai perspektif 

pembangunan yang sangat mendasar karena: 

1. Akses terhadap pangan dengan gizi seimbang bagi segenap rakyat Indonesia 

merupakan hak yang paling azasi bagi manusia. 

2. Keberhasilan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia sangat 

ditentukan oleh keberhasilan pemenuhan kecukupan dan konsumsi pangan dan 

gizi. 

3. Ketahanan pangan merupakan basis atau pilar utama dalam mewujudkan 

ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan. 

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri atas 

berbagai subsistem. Subsistem utamanya adalah ketersediaan pangan, distribusi 

pangan dan konsumsi pangan. Terwujudnya ketahanan pangan me-rupakan sinergi 

dari interaksi ketiga subsistem tersebut. 

1. Subsistem ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, cadangan serta 

keseimbangan antara impor dan ekspor pangan. Ketersediaan pangan harus 

dikelola sedemikian rupa sehingga walaupun produksi pangan bersifat musiman, 

terbatas dan tersebar antar wilayah, tetapi volume pangan  yang tersedia bagi 

masyarakat harus cukup jumlah dan jenisnya serta stabil penyediaannya dari 

waktu ke waktu. 

2. Subsistem distribusi pangan mencakup aspek aksesibilitas secara fisik dan 

ekonomi atas pangan secara merata. Sistem distribusi bukan semata-mata 

menyangkut aspek fisik dalam arti pangan tersedia  di semua lokasi yang 

membutuhkan, tetapi juga masyarakat. Surplus pangan di tingkat wilayah belum 

menjamin kecukupan pangan bagi individu masyarakatnya.  Sistem distribusi ini 

perlu dikelola secara optimal dan tidak bertentangan dengan mekanisme pasar 
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terbuka agar tercapai efisiensi dalam proses pemerataan akses pangan bagi 

seluruh penduduk. 

3. Subsistem konsumsi pangan menyangkut upaya peningkatan pengetahuan dan 

kemampuan masyarakat agar mempunyai pemahaman atas pangan, gizi dan 

kesehatan yang baik, sehingga dapat mengelola konsumsinya secara optimal. 

Konsumsi pangan hendaknya memperhatikan asupan pangan dan gizi yang cukup 

dan berimbang, sesuai dengan kebutuhan bagi pembentukan manusia yang sehat, 

kuat, cerdas dan produktif. Dalam subsistem konsumsi terdapat aspek penting 

lain yaitu aspek diversifikasi. Diversifikasi pangan merupakan suatu cara untuk 

memperoleh keragaman konsumsi zat gizi sekaligus mengurangi ketergantungan 

masyarakat atas satu jenis pangan pokok tertentu, yaitu beras.  Ketergantungan 

yang tinggi dapat memicu instabilitas apabila pasokan pangan tersebut terganggu.  

Sebaliknya agar masyarakat menyukai pangan alternatif perlu peningkatan cita 

rasa, penampilan dan kepraktisan pengolahan pangan agar dapat bersaing dengan 

produk-produk yang telah ada.  Dalam kaitan ini peranan teknologi pengolahan 

pangan sangat penting. 

 

Pembangunan ketahanan pangan memerlukan keharmonisan dari ketiga 

subsistem tersebut). Pembangunan subsistem ketersediaan pangan diarahkan untuk 

mengatur kestabilan dan kesinambungan ketersediaan pangan, yang berasal dari 

produksi, cadangan dan impor.  Pembangunan sub-sistem distribusi pangan ber-

tujuan menjamin aksesibilitas pangan dan stabilitas harga pangan.  Pembangunan 

sub-sistem konsumsi bertujuan menjamin setiap rumah tangga mengkonsumsi 

pangan dalam jumlah yang cukup, bergizi dan aman. Keberhasilan pembangunan 

masing-masing sub-sistem tersebut perlu didukung oleh faktor ekonomi, teknologi 

dan sosial budaya.yang pada akhirnya akan berdampak pada status gizi   

Agar terwujud ketahanan yang kokoh, mulai dari tingkat rumah tangga sampai 

tingkat nasional, sistem dan usaha agribisnis yang dibangun adalah yang berdaya 

saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan desentralisasi. 

1. Berdaya saing, dicirikan dengan tingkat efisiensi, mutu, harga dan biaya produksi 

serta kemampuan untuk menerobos pasar, meningkatkan pangsa pasar dan 

memberikan pelayanan profesional. 
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2. Berkerakyatan, dicirikan dengan berkembangnya usaha produktif yang 

melibatkan masyarakat secara luas dengan peluang berusaha, kesempatan kerja 

dan menikmarti nilai tambah (pendapatan). 

3. Berkelanjutan, dicirikan dengan kemampuan untuk meningkatkan kapasitas 

sumber daya pangan yang semakin besar dari waktu ke waktu yang semakin 

mensejahterakan masyarakat baik secara ekonomis, sosial dan lingkungan hidup.  

4. Desentralistis, diartikan bahwa kegiatan ekonomi ditentukan oleh masyarakat 

pelaku sesuatu dengan kondisi wilayahnya atas dasar keunggulan komparatif dan 

aspirasi masyarakat setempat. 

 

Terdapat beberapa masalah di bidang ketahanan pangan dan pertanian di 

provinsi Bengkulu. Terdapat 6 permasalahan ketahanan pangan di provinsi 

Bengkulu, yaitu: a) cuaca ekstrim, perubahan iklim yang tidak menentu; b) 

pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol; c) Provinsi Bengkulu daerah rawan 

bencana berisiko rawan pangan; d) alih fungsi lahan sawah yang tidak terkendali; e) 

Rusaknya infrastruktur pertanian/irigasi mengakibatkan produktivitas menurun; f) 

berkurangnya jumlah petani sawah. 

Strategi “Bengkulu Menuju Swasembada Pangan” adalah: a) penguatan 

internal, yaitu dengan penguatan kelembagaan structural, pembangunan lembaga 

cadangan pangan daerah, penguatan dewan ketahanan pangan, dan peningkatan 

kepedulian Pemda terhadap ketahanan pangan; b) penguatan eksternal, yaitu 

peningkatan produksi, mencegah alih fungsi lahan, diversivikasi pangan, 

memperkuat cadangan pangan daerah, mengatur pertumbuhan penduduk. 

Untuk menindak lanjuti hal tersebut, maka telah ada kesepakatan bersama 

bupati/walikota seprovinsi Bengkulu dalam rapat koordinasi Dewan ketahanan 

Pangan kabuppaten/kota Provinsi Bengkulu tanggal 19 Desember 2011. Ada 9 

kesepakatan, yaitu: a) memperkuat kelembagaan structural ketahanan pangan, b) 

memperkuat lembaga cadangan pangan, c) peningkatan kinerja dewan ketahanan 

pangan, d) meningkatkan produksi pangan, e) peningkatan SDM pembangunan 

ketahanan pangan, f) melaksanakan PERPU Disersivikasi Pangan, g) penangan 

daerah rawan pangan, h) pembangunan ketahaan pangan menjadi tanggungjawab 

pemerintah bersama masyarakat, i) pemanfaatan lahan. 
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Pemerintah Provinsi Bengkulu juga telah mengeluarkan enam kebijakan 

untuk mengantisipasi ancaman kerawanan pangan di daerah itu melalui Instruksi 

Gubernur Nomor 1 tahun 2010 tentang ketahanan pangan, yaitu: 

a)  menginstruksikan kepala daerah menjaga kelestarian fungsi lahan sawah. 

b) melarang melakukan alih fungsi lahan sawah menjadi peruntukan lain seperti 

perumahan, industri, terminal, perkebunan dan fasilitas sosial lainnya. 

c) membuat dan memperbaiki irigasi, 

d) memberi subsidi pupuk dan bibit unggul kepada petani. 

e) membuat kawasan sentra produksi padi pada lahan sawah, dan  

f) pengembangan areal tanaman pangan melalui percetakan sawah baru. 

Disamping  itu, telah diterbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 41 Tahun 

2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Pada pasal 44 

menjelaskan, lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan 

berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Dan sudah ditindaklanjuti 

dengan Peraturan Gubernur tentang larangan alih fungsi sudah diterbitkan pada 2010. 

 

Adapaun Agenda Riset Daerah Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah seperti 

tertera dalam table di bawah ini. 

 
1. Tema Riset: Perluasan lahan produksi 
No Topik Target 2018 Indikator 

Keberhasilan 2018 
Capaian 2030 

1.1. Sub Tema: Penguasaan teknologi pengelolaan lahan 
1. Pengembangan 

teknologi 
perbaikan sifat 
fisik, kimia, dan 
mikrobiologi tanah 
pada  masing-
masing tipologi 
lahan untuk 
produksi tanaman 
pangan dan 
hortikultura 
(padi,jagung, 
pisang, cabai, 
tomat) serta 
tanaman 

 Rekomendasi 
teknologi 
perbaikan kualitas 
lahan yang sesuai 
dengan 
kemampuan adopsi 
petani setempat 

 Rekomendasi 
teknologi budidaya 
tanaman pangan 
dan hortikultura 
serta perkebunan 

 Rekomendasi 
teknologi 

 Penambahan luas 
areal lahan yang 
dikelola secara 
produktif oleh 
petani 

 Peningkatan 
jumlah KK petani 
pelaku produksi 
tanaman pangan 
dan hortikultura  
serta perkebunan 

 Pengurangan 
dosis aplikasi 
pupuk 

 Paket teknologi 
perbaikan sifat 
fisik, kimia, dan 
biologi tanah 
yang ekonomis 
untuk kegiatan 
produksi 
tanaman pangan 
dan hortikultura 
serta tanaman 
perkebunan. 

 Paket 
rekomendasi 
teknologi 
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perkebunan 
(kelapa sawit, 
kopi, karet, kakao 
& kemiri) 

pengelolaan hara 
tanaman dari 
berbagai sumber 
bahan alami dan 
mikroba penambat 
hara untuk 
mengurangi 
aplikasi pupuk 
kimia/sintetik 

kimia/sintetis per 
satuan luas lahan 
per musim tanam 
dengan tidak 
menurunkan 
produktivitas 

budidaya 
tanaman pangan 
dan hortikultura 
serta tanaman 
perkebunan 

 Pengurangan 
ketergantungan 
terhadap pupuk 
kimia/sintetis 

2. Pengembangan 
teknologi 
perbaikan sifat 
fisik, kimia, dan 
mikrobiologi tanah 
untuk produksi 
hijauan ternak 
khususnya sapi 

 Paket rekomendasi 
teknologi 
perbaikan kualitas 
lahan  untuk 
budidaya hijauan 
pakan ternak pada 
lahan kering yang 
sesuai dengan 
kemampuan adopsi 
petani / peternak  

 Paket teknologi 
budidaya ternak 
yang sesuai 
kemampuan 
peternak 

 Penambahan luas 
areal 
pengembalaan 
dan populasi 
ternak di lahan 
kering yang 
dikelola secara 
produktif oleh 
petani 

 Peningkatan 
jumlah KK 
peternak  

 Teknologi 
perbaikan sifat 
fisik, kimia, dan 
biologi tanah 
untuk 
masyarakat yang 
ekonomis untuk 
kegiatan 
produksi ternak. 

 Paket teknologi 
budidaya ternak 

1.2. Sub tema: Pengembangan  varietas/jenis unggul 
`1. Pengembangan 

varietas tanaman 
pangan dan 
hortikultura serta 
perkebunan 
spesifik local 
melalui pemuliaan 
dan penerapan 
bioteknologi 
(padi,jagung, 
pisang, cabai, 
tomat). 

 Rekomendasi jenis 
dan varietas 
tanaman pangan 
pokok (padi, 
jagung, dan 
kedelai) dan 
tanaman 
hortikultura  serta 
tanaman 
perkebunan 
terpilih. 

 Tersedianya  benih 
tanaman pangan & 
perkebunan serta 
hortikultura yang 
sesuai dengan 
kondisi 
agroekosistem 
lahan di Bengkulu 

 Satu varietas dari 
tanaman pangan 
terpilih yang 
produktivitasnya 
hanya turun 
kurang dari 10% 
jika mengalami 
deraan 
kekeringan, 
genangan, 
kemasaman tanah 

 Meningkatnya 
produksi pangan 
pokok melalui 
peran sentra benih 
yang lebih 
signifikan 

 Varietas unggul 
tanaman pangan 
pokok (padi, 
jagung) dan 
hortikultura 
serta tanaman 
perkebunan 
terpilih 

 Sistem produksi 
benih yang 
handal untuk 
mendukung 
produksi 
tanaman pangan 
pokok dan 
hortikultura 
serta perkebunan 
terpilih 
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2. Pengembangan 
jenis ternak dan 
jenis tanaman 
makanan ternak  

 .Rekomendasi jenis 
ternak sapi dan 
unggas (khususnya 
ayam buras) yang 
sesuai untuk 
dibudidayakan 

 Rekomendasi jenis 
dan perbaikan 
teknik budidaya 
tanaman pakan 
ternak 

 Pengembangan 
bibit sapi dan ayam 
buras 

 Teridentifikasinya 
jenis ternak sapi 
dan jenis tanaman 
pakan ternak yang 
adaptif dan 
produktif 

 Pengurangan 
ketergantungan 
untuk bahan 
pangan hasil 
peternakan 

  
 

 Paket teknologi 
budidaya ternak 
sapi dan 
tanaman pakan 
ternak yang 
adaptif dan 
produktif yang 
berwawasan 
ekologis dan 
sesuai dengan 
kapasitas adopsi 
peternak lokal 

 Tersedianya 
bibit unggul 
ayam buras. 

4. Pengembangan 
budidaya 
pertanian 
terpadu untuk 
optimalisasi 
produktivitas lahan 

 Rekomendasi 
kombinasi jenis 
komoditas pangan 
(tanaman & ternak) 
yang paling 
optimal dalam 
meningkatkan 
produktivitas dan 
keberlanjutan 
sistem produksi 
pangan 

 Peningkatan 
pendapatan 
masyarakat 
perdesaan yang 
mengelola sistem 
pertanian terpadu 
per satuan luas 
lahan yang 
dikelola 

 Sistem pertanian 
terpadu yang 
handal secara 
ekonomi dan 
ekologi 

 
 
2. Tema Riset: Pengurangan kehilangan hasil 

No Topik Target 2018 Indikator 
Keberhasilan 2018 

Capaian 2030 

1. Pengembangan 
teknologi untuk 
memperkecil 
kehilangan hasil 
pada tahap 
budidaya tanaman 
& ternak. 

 Paket teknologi 
pengendalian hama 
dan patogen pada 
tanaman padi, 
jagung, pisang, 
cabai dan tomat 

 Paket teknologi 
pengendalian 
penyakit ternak 
sapi dan ayam 
buras 

 

 Berkurangnya 
serangan hama 
dan patogen 
tanaman 
melalui 
pemanfaatan 
pestisida 
hayati dan 
implementasi 
pengelolaan 
secara terpadu. 

 Berkurangnya 
kematian  

 Paket teknologi 
pengendalian 
hama dan 
patogen pada 
tanaman pangan 
pokok dan 
hortikultura 
(padi, jagung, 
pisang, cabai dan 
tomat) 

 Paket teknologi 
pengendalian 
penyakit ternak 
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ternak sapi dan 
ayam buras 
akibat 
serangan 
patogen                    

sapi dan ayam 
buras. 

 

2. Pengembangan 
teknologi untuk 
memperkecil 
kehilangan hasil 
pada tahap panen 
tanaman. 

Teknologi 
penetapan waktu 
dan cara pemanenan 
untuk mengurangi 
kehilangan hasil 
pada tanaman padi, 
jagung, pisang, 
cabai dan tomat  

  Metoda 
penetapan waktu 
dan teknik 
pemanenan pada 
tanaman pangan, 
hortikultura 
(padi, jagung, 
pisang, cabai dan 
tomat). 

3. Pengembangan 
teknologi untuk 
memperkecil 
kehilangan hasil 
pada tahap pasca-
panen tanaman & 
ternak. 

 Teknologi 
pengeringan padi 
dan jagung yang 
efisien dan 
terjangkau petani..  

 Teknologi untuk 
menghambat 
aktivitas enzim dan 
mikroba bawaan 
hasil tanaman & 
ternak sapi serta 
ayam buras 

 Teknologi 
pendinginan produk 
sapid an ayam buras 
yang lebih efisien 
dan terjangkau.  

 Angka 
kehilangan 
hasil panen 
padi menurun. 

 
 

 

 Paket teknologi 
pengeringan biji-
bijian (serealia) 
yang ekonomis 
dan ramah 
lingkungan 

 Paket teknologi 
pengendalian 
aktivitas enzim 
dan mikroba 
pada produk 
tanaman & 
ternak sapi. 

 Paket teknologi 
pendinginan 
untuk produk 
tanaman & 
peternakan sapid 
an ayam buras 
yang ekonomis 
dan ramah 
lingkungan  

4. Pengembangan 
teknologi untuk 
memperkecil 
kehilangan hasil 
pada tahap 
pengolahan 
pangan berbahan 
baku hasil tanaman 

 Rancang bangun 
alat/mesin 
penanganan dan 
pengolahan hasil 
tanaman & ternak, 
yang sesuai dengan 
karakteristik 
/spesifikasi bahan 

 Meningkatkan 
efisiensi proses 
pengolahan 

 Semua jenis 
komoditas 
pangan utama 
dalam bentuk 
produk 

 Teknologi 
pengolahan hasil 
tanaman & 
ternak sapid an 
ayam buras yang 
lebih efisien dan 
lebih 
menguntungkan 
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& ternak. baku yang 
dihasilkan petani, 
peternak lokal 

 Pengembangan 
teknologi proses 
pengolahan yang 
lebih efisien 

 Teknologi 
pengawetan dan 
pengolahan yang 
berorientasi pasar 
untuk masing-
masing jenis 
komoditas tanaman 
pangan & ternak 
sapid an ayam 
buras. 

olahannya 
dapat tersedia 
sepanjang 
tahun 

serta berbasis 
alat/mesin 
produk dalam 
negeri  

 Teknologi 
pengawetan 
pangan yang 
aman, ekonomis, 
dan sesuai 
kemampuan 
adopsi pelaku 
skala 
kecil/menengah 

5. Pengembangan 
teknologi untuk 
memperkecil 
kehilangan hasil 
pada tahap 
transportasi/ 
distribusi hasil 
tanaman & ternak. 

 Bahan dan desain 
kemasan yang  
ramah lingkungan, 
berbahan dasar 
lokal, yang sesuai 
untuk masing-
masing jenis 
komoditas pangan, 
untuk mengurangi 
kerusakan dan 
meningkatkan daya 
tarik produk  

 Teknologi 
penyimpanan 
(misalnya silo untuk 
biji-bijian) dan 
pengangkutan 
produk olahan yang 
efisien dengan 
kehilangan hasil 
yang minimal 

 Kemasan 
mampu 
mengurangi 
kehilangan 
hasil akibat 
benturan 
mekanis, 
kontaminasi 
mikroba 
patogenik, dan 
proses 
metabolisme 
alami. 

 Kemasan 
meningkatkan 
daya tarik 
produk dan 
nilai 
ekonominya, 
sehingga 
meningkatkan 
keuntungan 
bersih. 

 Rancang bangun 
untuk kemasan 
produk tanaman, 
ternak  untuk 
mengurangi 
kerusakan akibat 
benturan 
mekanis 
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3. Tema Riset: Peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat perdesaan 

No Topik Target 2018 Indikator 
Keberhasilan 2018 

Capaian 2030 

3.1. Sub tema: Pengembangan farmer friendly technology untuk memotivasi petani  
meningkatkan produktivitas 

1. Adaptasi 
teknologi maju 
agar lebih 
berpeluang untuk 
diadopsi petani, 
peternak skala kecil 

 Teknologi informasi 
untuk informasi 
pasar komoditas 
pertanian yang 
dapat diakses 
petani, peternak. 

 

  Sistem informasi 
pasar komoditas 
pertanian yang 
dapat diakses 
petani, peternak. 

2. Pengembangan 
teknologi akrab-
pengguna yang 
sesuai kebutuhan 
dan kemampuan 
adopsi petani, 
peternak skala kecil 

 Teknologi produksi 
pakan ternak yang 
berbasis bahan 
baku lokal 

 

  Berbagai 
teknologi akrab-
pengguna yang 
sesuai kebutuhan 
dan kemampuan 
adopsi pengguna 

3.2. Sub tema: Pengembangan industri pangan  skala kecil di perdesaan 
1. Identifikasi ragam 

jenis dan kuantitas 
bahan baku lokal 
untuk 
pengembangan 
industri pangan 
(tempe) skala kecil 
di sentra produksi 

 Basis data ragam 
jenis, 
volume/kuantitas, 
dan mutu bahan 
baku pada masing-
masing sentra 
produksi pertanian 

 Peningkatan 
ragam jenis 
produk olahan 
tempe. 

 Grand Scenario 
pembangunan 
industri 
perdesaan 
(tempe) untuk 
meningkatkan 
kesejahteraan 
rakyat 

2. Rancang-bangun 
alat/mesin untuk 
pengolahan pangan 
dan pakan berbasis 
ketersediaan dan 
mutu bahan baku 
lokal 

 Unit produksi 
tepung skala kecil 
menggunakan 
bahan baku lokal  

 Unit produksi pakan 
ternak skala kecil 
sesuai ketersediaan 
bahan baku lokal di 
masing-masing 
sentra produksi 

 Unit pengolahan 
skala kecil berbasis 
buah tropis 
musiman  

 Berkembangny
a industri 
pengolahan 
pangan yang 
kuat di kawasan 
pedesaan. 

 Tersedia di 
pasar tingkat 
ibukota 
kabupaten/kota 
hasil produksi 
tepung, pakan 
ternak, pisang, 
daging olahan 

 Kemandirian 
dalam 
pengembangan 
industri 
pengolahan 
pangan daerah 

 Terbentuknya 
demand baik 
pasar lokal dan 
lnasinal terhadap 
hasil produk 
pengolahan 
pangan 
menggunakan 
alat/mesin yang 
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 tradisional. 

 Berkembangny
a sentra 
produksi bahan 
pengganti 
tepung dari 
umbi-umbian 

 Berkembangny
a sentra 
pengolahan 
berbasis buah 
tropis (pisang) 
skala kecil 

  

dihasilkan 

 Berkembangnya 
industri 
pengolahan 
pangan di 
pedesaan 

 
4. Tema Riset: Peningkatan kualitas gizi  dan keanekaragaman pangan 

No Topik Target 2018 Indikator 
Keberhasilan 2018 

Capaian 2030 

1. Peningkatan 
kualitas gizi 
bahan pangan 
yang tersedia dan 
terjangkau oleh 
mayoritas 
konsumen 

 Paket teknologi 
pengkayaan 
kandungan gizi 
bahan pangan 
konvensional 

 Paket teknologi 
bioproses 
pengolahan pangan 
konvensional untuk 
peningkatan 
kualitas gizi 

 Formulasi makanan 
untuk 
penanggulangan 
kasus malnutrisi 

 Meningkatnya 
kecukupan gizi 
masyarakat 
melalui 
konsumsi 
pangan 
konvensional 
yang telah 
diperkaya 
gizinya 

 Diterapkannya 
paket teknologi 
bioproses  

pada industri 
pengolahan 
pangan di 
pedesaan. 

 Tersedianya 
paket forrmula 
pangan  yang 
mudah 
didisribusikan 
untuk 
penanggulanga
n kasus 

 Tercapainya Pola 
Pangan Harapan 
(PPH) Ideal  

 Hilangnya kasus 
malnutrisi di 
lingkungan 
masyarakat.. 
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malnutrisi. 

2. Rekayasa sosial 
untuk mendukung 
keberhasilan 
pengkayaan 
keragaman pangan 
berbasis 
sumberdaya lokal 

 Perubahan sikap 
perilaku dan 
akseptibilitas 
konsumen terhadap 
produk pangan 
non-beras  

 Mulai 
bergesernya 
pola konsumsi 
masyarakat 
dalam 
mengkonsumsi 
pangan non 
beras 

 Perubahan sikap 
perilaku dan 
akseptibilitas 
konsumen 
terhadap produk-
produk pangan 
non-
konvensional  

 
5. Adaptasi dan antisipasi system pangan terhadap perubahan iklim 

No Topik Target 2018 Indikator 
Keberhasilan 2018 

Capaian 2030 

1. Pengembangan 
model prediksi  
perubahan  iklim, 
terutama untuk 
unsur-unsur iklim 
yang berpengaruh 
nyata terhadap 
produksi tanaman 
pangan dan 
perkebunan. 

 Model yang handal 
untuk prediksi pola 
distribusi hujan di 
wilayah sentra 
produksi tanaman 
pangan di 
Bengkulu. 

 Model prediksi 
kawasan pantai 
yang mungkin 
terpengaruh intrusi 
air laut. 

 Model prediksi pola 
tanam untuk 
antisipasi 
kekeringan. 

 Gagal panen 
akibat 
kekeringan dan 
kebanjiran 
dapat dikurangi  

 Tersedia peta 
prediksi intrusi 
air laut jika 
permukaan laut 
meningkat 
sampai 1 meter 

 Kemampuan 
yang handal 
dalam 
memprediksi 
distribusi hujan, 
intrusi air laut, 
dan 
kemungkinan 
bencana 
kekeringan 

2. Pengembangan 
teknologi 
memanen air 
(water harvest) dan 
mengurangi  
kehilangan air-
tanah dalam sistem 
produksi pertanian 
pangan dan 
budidaya 
perikanan.   

 Bahan (polimer) 
sebagai “soil  
conditioner” untuk 
menyerap dan 
menyimpan air 
tanah 

 Teknologi budidaya 
tanaman pangan, 
ternak atau ikan 
yang hemat air 
(antara lain: closed 
circulation system). 

 Teknologi irigasi 

 Pada musim 
kering, 
ketersediaan air 
tanah masih 
dapat 
diperpanjang 
waktunya 

 Paket teknologi 
memanen air 
(water harvest) 
yang 
dimanfaatkan 
dalam sistem 
produksi 
pertanian pangan 
dan budidaya 
perikanan.   
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modern yang hemat 
air 

3. Pemodelan respon 
tanaman pangan 
dan hortikultura 
terhadap perubahan 
iklim  

 Tekonologi yang 
menunjang daur 
hidup tanaman dan 
hortikultura sampai 
panen sebagai 
respon terhadap 
perubahan iklim  

 Panen dapat 
dilakukan 
secara tuntas 
walaupun ada 
penurunan 
volume yang 
disebabkan 
perubahan 
iklim 

 Teknologi yang 
canggih dan 
sanggup 
menyesuaikan 
pertahanan daur 
hidup tanaman 
dan hortikultura 
terhadap El Nino 
dan La Nina 

4. Investigasi pola 
migrasi dan daerah 
pemijahan ikan 
akibat perubahan 
iklim 

 Pola migrasi dan 
lokasi pemijahan 
ikan ekonomis 
penting (tuna, 
cakalang, dan 
pelagris kecil) 

 Peta lokal 
migrasi dan 
lokasi 
pemijahan ikan 
yang dapat 
diperoleh dan 
dimengerti oleh 
nelayan lokal 

 Peta pola migrasi 
dan lokasi 
pemijahan ikan 
di perairan laut 
wilayah 
Bengkulu 
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BAB VI 

AGENDA RISET DAERAH  KELAUTAN, PERIKANAN DAN 

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR 

Pembangunan kelautan dan perikanan pada hakekatnya adalah memanfaatkan 

sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal yang bertujuan agar produksi 

meningkat, kebutuhan masyarakat akan gizi tercukupi dan kesejahteraan pelaku 

bisnis yang memadai. Tentu saja pemanfaatan sumberdaya tersebut harus tetap 

memperhatikan kelestarian lingkungaan laut dan yang terkait dengan hal tersebut. 

Dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) baik yang tingkat provinsi  

maupun kabupaten/kota sebagai lokomotif pembangunan kelautan dan perikanan di 

Bengkulu. Namun, pada kenyataannya  DKP belum berfungsi secara optimal. Hal ini 

dicerminkan oleh lemahnya data perikanan Bengkulu, kemiskinan masyarakat 

nelayan, lemahnya armada tangkap, maraknya aksi illegal fishing (pencurian ikan) 

serta lemahnya penegakkan hukum, birokrasi yang berbelit-belit dalam pelayanan 

perizinan usaha perikanan, dan masih banyak lagi permasalahan kelautan dan 

perikanan lainnya yang belum terselesaikan.  

Oleh karena itu sangat wajar, bila masyarakat perikanan di Provinsi Bengkulu 

mengharapkan terjadinya perubahan yang signifikan di dunia kelautan dan 

perikanan. Namun hal ini tidak mudah diwujudkan, karena permasalahan kelautan 

dan perikanan sangat kompleks dan klasik. Sebab, masalah kelautan dan perikanan 

dari tahun ke tahun adalah sama, tetapi kenapa kompleksitas permasalahan tersebut 

tidak kunjung terselesaikan? Lebih dari itu, permasalahan yang terjadi di dunia 

kelautan-perikanan berhadapan dengan ego sentris antar SKPD. 

 

Permasalahan Klasik 

Permasalahan kelautan dan perikanan di Bengkulu sangat kompleks. Lebih 

dari itu, permasalahan tersebut bersifat klasik, antara lain:  

1) lemahnya data perikanan, khususnya untuk data perikanan tangkap.  

2) kemiskinan masyarakat nelayan.   

3) lemahnya armada perikanan tangkap daerah.  
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4) permasalahan illegal fishing (pencurian ikan) dan lemahnya penegakkan hukum 

yang telah menghilangkan potensi ekspor perikanan Bengkulu.  

5) pelayanan perizinan usaha perikanan yang berbelit-belit dan syarat dengan 

pungutan liar.  

Pembangunan sektor perikanan laut sebagai salah satu sumberdaya yang 

memberikan kontribusi terhadap pertumbuhaan ekonomi daerah. Potensi sumberdaya 

perikanan laut jika dilakukan pengelolaan yang optimal dapat menjadi salah satu 

sentra produksi baru dalam perekonomian daerah. Faktor-faktor yang mendukung 

potensi sumberdaya perikanan laut wilayah pesisir dan prasarana dan sarana cukup 

mendukung antara lain tempat pendaratan perikanan (TPI) nelayan tangkap 

jumlahnya cukup banyak dan pusat kegiatan nelayan berjarak tidak terlalu jauh 

dengan pusat kepemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan (Kota Manna). 

Fenomena yang terjadi bahwa kontribusi perikanan tangkap belum 

memberikan sumbangan yang cukup nyata terhadap perekonomin daerah dan 

disparitas pendapatan masih cukup besar antara pemanfaatan sumberdaya perikanan. 

Penyebab masih terjadinya disparitas dalam sector prikanan tangkap dikarenakan ada 

disinformasi dalam informasi pasar antara lain asemistirsnya informasi pasar dengan 

pusat produksi. Adanya kenaikan harga di pasar tidak langsung mempengaruhi 

tingkat harga perikanan tangkap di nelayan. Sebaliknya jika terjadi penurun harga 

ikan di pasar nelayan langsung merasakannya terutama hasil pendapatan yang di 

dapat berkurang bahkan tidak sesuai dengan upaya yang telah dilakukan. 

 

1. Tema Riset: Pendayagunaan dan pengembangan pulau-pulau kecil 
No Topik Target 2018 Indikator 

Keberhasilan 2018 
Capaian 2030 

1. Pengembangan 
pulau Enggano 

Tersedianya model 
pengembangan pulau 
Enggano 

Model 
pengembangan 
pulau Enggano 

Pulau-pulau kecil 
sudah menjadi pusat 
kegiatan kelautan  

2. Pengembangan 
pulau Mega 

Tersedianya model 
pengembangan pulau 
Mega 

Model 
pengembangan 
pulau Mega 

 

3. Pengembangan 
pulau-pulau 
lainnya 

Tersedianya model 
pengembangan pula-
pulau lainnya 

Model 
pengembangan 
pulau-pulau 
lainnya 
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2. Tema Riset: Pengembangan manajemen wilayah pesisir berbasis keunggulan local. 
No Topik Target 2018 Indikator 

Keberhasilan 2018 
Capaian 2030 

1. Pengembangan 
model manajemen 
wilayah pesisir 

Tersedianya model 
pengembangan 
manajemen wilayah 
pesisir 

Model 
pengembangan 
wilayah pesisir 

Turunnya angka 
kemiskinan sebesar 
50% di wilayah 
pesisir Provinsi 
Bengkulu 

2. Pengembangan  
model 
pembangunan 
berkelanjutan 

Tersedianya model 
pembangunan 
berkelanjutan 

Model 
pembangunan 
berkelanjutan 

 

3. Pengembangan 
pendidikan 
berbasis sosial dan 
budaya 

Tersedianya model 
pendidikan berbasis 
sosial dan budaya 

Naskah akademik Naiknya kualitas 
SDM di wilayah 
pesisir 

 
3. Tema Riset: Pengurangan kehllangan hasil 

No Topik Target 2018 Indikator 
Keberhasilan 2018 

Capaian 2030 

1. Pengembangan 
teknologi untuk 
memperkecil 
kehilangan hasil 
pada tahap 
budidaya ikan 
(nila, mas dan lele) 

 Paket teknologi  
pengendalian 
penyakit ikan 

 Bekurangnya 
kematian ikan 
akibat penyakit 
dan resiko 
kerugian bagi 
pembudidaya 
ikan 

 Paket teknologi 
pengendalian 
penyakit ikan 
dan biota 
perairan laut dan 
air tawar 

2. Pengembangan 
teknologi untuk 
memperkecil 
kehilangan hasil 
pada tahap panen 
ikan (nila, mas dan 
lele) 

 Pengembangan 
teknologi 
penanganan hasil 
tangkapan ikan 
untuk pasar local 

 Meningkatnya 
hasil 
tangkapan 
ikan. 

 Metoda 
penetapan waktu 
dan teknik 
pemanenan pada 
komoditas 
perikanan 

3. Pengembangan 
teknologi untuk 
memperkecil 
kehilangan hasil 
pada tahap pasca-
panen ikan (nila, 
mas dan lele) 

 Teknologi untuk 
menghambat 
aktivitas enzim dan 
mikroba bawaan 
hasil ikan 

 Teknologi 
pendinginan produk 
perikanan (budidaya 
dan tangkap) yang 
lebih efisien dan 

 Kehilangan 
hasil perikanan 
akibat busuk 
menurun. 

 Tidak terjadi 
kasus 
gangguan 
kesehatan bagi 
konsumen 
produk 

 Paket teknologi 
pengendalian 
aktivitas enzim 
dan mikroba 
pada produk ikan  

 Paket teknologi 
pendinginan 
untuk produk 
perikanan yang 
ekonomis dan 
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terjangkau.  

 Bahan pengawet 
yang aman tersedia, 
dan terjangkau bagi 
nelayan dan 
pembudidaya ikan. 

perikanan 

 

 

ramah 
lingkungan  

 Bahan pengawet 
yang aman, 
tersedia, dan 
terjangkau oleh 
nelayan dan 
pembudidaya 
ikan 

4. Pengembangan 
teknologi untuk 
memperkecil 
kehilangan hasil 
pada tahap 
pengolahan 
pangan berbahan 
baku hasil ikan 
(nila, mas dan lele) 

 Rancang bangun 
alat/mesin 
penanganan dan 
pengolahan 
perikanan yang 
sesuai dengan 
karakteristik 
/spesifikasi bahan 
baku yang 
dihasilkan  
pembudidaya ikan 
lokal 

 Pengembangan 
teknologi proses 
pengolahan yang 
lebih efisien 

 Teknologi 
pengawetan dan 
pengolahan yang 
berorientasi pasar 
untuk  ikan 

 Meningkatkan 
efisiensi proses 
pengolahan 

 Semua jenis 
komoditas ikan 
dalam bentuk 
produk 
olahannya 
dapat tersedia 
sepanjang 
tahun 

 Teknologi 
pengolahan hasil 
ikan yang lebih 
efisien dan lebih 
menguntungkan 
serta berbasis 
alat/mesin 
produk dalam 
negeri  

 Teknologi 
pengawetan ikan 
yang aman, 
ekonomis, dan 
sesuai 
kemampuan 
adopsi pelaku 
skala 
kecil/menengah 

5. Pengembangan 
teknologi untuk 
memperkecil 
kehilangan hasil 
pada tahap 
transportasi/ 
distribusi hasil  
ikan (nila, mas dan 
lele) 

 Bahan dan desain 
kemasan yang  
ramah lingkungan, 
berbahan dasar 
lokal, yang sesuai 
untuk ikan, untuk 
mengurangi 
kerusakan dan 
meningkatkan daya 
tarik produk ikan  

 Teknologi 
penyimpanan 
(misalnya silo untuk 
biji-bijian) dan 

 Kemasan 
mampu 
mengurangi 
kehilangan 
hasil akibat 
benturan 
mekanis, 
kontaminasi 
mikroba 
patogenik, dan 
proses 
metabolisme 
alami. 

 Kemasan 

 Rancang bangun 
untuk kemasan 
produk ikan 
untuk 
mengurangi 
kerusakan akibat 
benturan 
mekanis 
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pengangkutan 
produk olahan yang 
efisien dengan 
kehilangan hasil 
yang minimal 

meningkatkan 
daya tarik 
produk dan 
nilai 
ekonominya, 
sehingga 
meningkatkan 
keuntungan 
bersih. 

 
4. Tema Riset: Peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan 

No Topik Target 2018 Indikator 
Keberhasilan 2018 

Capaian 2030 

5.1. Sub tema: Pengembangan farmer friendly technology untuk memotivasi petani  
meningkatkan produktivitas 

1. Adaptasi 
teknologi maju 
agar lebih 
berpeluang untuk 
diadopsi nelayan, 
dan pembudidaya 
ikan skala kecil 

 Teknologi informasi 
untuk informasi 
pasar komoditas 
perikanan yang 
dapat diakses 
petani, 
pembudidaya ikan 
dan nelayan  

 Metode interpretasi 
citra satelit yang 
lebih akurat untuk 
mendeteksi posisi 
keberadaan ikan di 
laut 

 Basis Data dan 
Modeling Spasial 
Data Lapang dan 
Citra Satelit Untuk 
Sumberdaya 
Perikanan Laut 

 Pemahaman 
tentang pola 
migrasi ikan 
yang 
mempunyai 
nilai ekonomi 
tinggi 

 Peningkatan 
volume 
tangkapan ikan 
per liter 
konsumsi 
BBM. 

 Penurunan 
ketergantungan 
terhadap BBM  
untuk 
operasional 
kapal nelayan 

 Sistem informasi 
pasar komoditas 
perikanan yang 
dapat diakses 
pembudidaya 
ikan dan nelayan  

 Sistem informasi 
iklim dan cuaca 
untuk basis 
penentuan 
penangkapan 
ikan 

2. Pengembangan 
teknologi akrab-
pengguna yang 
sesuai kebutuhan 
dan kemampuan 
adopsi  nelayan, 
dan pembudidaya 
ikan skala kecil 

 Teknologi produksi 
pakan ikan yang 
berbasis bahan 
baku lokal 

 Disain dan 
penggunaan 
rumpon yang 
paling efektif untuk 
operasional armada 

 Meningkatnya 
pendapatan 
nelayan melalui 
pemanfaatan 
rumpon 

 Berbagai 
teknologi akrab-
pengguna yang 
sesuai kebutuhan 
dan kemampuan 
adopsi pengguna 
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kapal nelayan 

 

5.2. Sub tema: Pengembangan industri pangan  skala kecil di perdesaan 
1. Identifikasi ragam 

jenis dan kuantitas 
bahan baku lokal 
untuk 
pengembangan 
industri ikan skala 
kecil di sentra 
produksi 

 Basis data ragam 
jenis, 
volume/kuantitas, 
dan mutu bahan 
baku pada sentra 
produksi perikanan 

 Peningkatan 
ragam jenis 
produk olahan 
ikan 

 Grand Scenario 
pembangunan 
industri 
perdesaan untuk 
meningkatkan 
kesejahteraan 
nelayan dan 
pembudidaya 
ikan. 

2. Rancang-bangun 
alat/mesin untuk 
pengolahan pangan 
dan pakan berbasis 
ketersediaan dan 
mutu bahan baku 
lokal 

 Unit produksi 
tepung skala kecil 
menggunakan 
bahan baku lokal  

 Unit produksi pakan 
ikan skala kecil 
sesuai ketersediaan 
bahan baku lokal di 
masing-masing 
sentra produksi 

 Unit pengolahan 
ikan skala kecil 
yang sesuai standar 
keamanan pangan di 
desa nelayan 

 Berkembangny
a industri 
pengolahan 
ikan yang kuat 
di kawasan 
pedesaan. 

 Tersedia di 
pasar tingkat 
ibukota 
kabupaten/kota 
hasil produksi 
ikan olahan 
tradisional 

 Berkembangny
a sentra 
pengolahan 
ikan skala kecil 
yang sesuai 
standar 
keamanan 
pangan 

 Kemandirian 
dalam 
pengembangan 
industri 
pengolahan ikan 
daerah. 

 Terbentuknya 
demand baik 
pasar lokal dan 
lnasinal terhadap 
hasil produk 
pengolahan ikan 
menggunakan 
alat/mesin yang 
dihasilkan 

 Berkembangnya 
industri 
pengolahan ikan 
di pedesaan 
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BAB VII 

AGENDA RISET DAERAH ENERGI 

 

Segala aktivitas hanya dapat dilakukan jika terdapat energi. Demikian juga 

dalam kegiatan pertanian. Sektor pertanian (dalam arti luas, termasuk di dalamnya 

perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan)  pada setiap tahapan aktifitasnya 

selalu memerlukan input energi. Energi dibutuhkan mulai dari kegiatan penyediaan 

lahan, pengadaan bibit, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, penanganan produk 

panen, pengolahan produk, sampai dengan distribusi kepada konsumen akhir. 

Dengan demikian sektor pertanian  adalah sektor yang padat input energi. Di sisi 

lain, pertanian adalah sektor utama penyedia  bahan pangan, baik bagi manusia 

maupun pakan bagi ternak/hewan dan ikan yang merupakan bagian dari siklus 

pertanian itu sendiri. Produktivitas sector pertanian selain dipengaruhi oleh faktor 

teknologi, tentu saja sangat ditentukan oleh masukan (input) energy yang diberikan. 

Sebagaimana pengguna energi lain, sektor pertanian juga menghasilkan output 

negatif, yaitu limbah biomassa dan emisi akibat penggunaan  bahan bakar. Oleh 

karenanya, analisis energi pada proses produksi produk pertanian adalah sangat 

penting untuk dilakukan guna pengembangan teknologi produksi yang lebih effisien 

dan lebih ramah lingkungan. 

 

Beberapa permasalahan energi di Indonesia termasuk di Provinsi Bengkulu  

meliputi kurangnya penyediaan energy listrik, kebutuhan energi yang terus 

meningkat. Masalah kesenjangan energi  antara desa dan kota, efisiensi penggunaan 

energi yang belum optimal, mutu sumber daya manusia Bengkulu masih rendah, 

penyediaan anggaran yang memadai, dan kelestarian lingkungan  

Ada Lima kebijakan utama yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan pembangunan 

energi, sebagai berikut:   

a)      Diversifikasi energi diarahkan untuk penganekaragaman pemanfaatan energi 

baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan untuk mencapai optimasi 

penyediaan energi daerah dan mengurangi laju pengrusakan sumber daya 

hidrokarbon.  
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b)   Intensifikasi energi. Kegiatan pencarian sumber energi dilaksanakan dengan 

berkesinambungan melalui kegiatan survey dan eksplorasi sumber-sumber energi 

diutamakan untuk meningkatkan cadangan sumber energi, khususnya panas bumi 

dan batubara.  

c)   Prinsip konservasi diterapkan pada seluruh tahap pemanfaatan mulai dari 

pemanfaatan sumber daya energi sampai pada pemanfaatan akhir.  

d)  Harga energi secara bertahap dan terencana diarahkan untuk makin tertuju kepada 

pembentukan harga yang mengikuti mekanisme pasar sesuai dengan nilai 

ekonominya.  

e)   Pemanfaatan energi bersih lingkungan diberi prioritas dengan mengutamakan 

energi yang memproduksi  pencemar paling rendah, namun layak secara teknis dan 

ekonomis. 

 

 Beberapa arah kebijakan baru yang diperlukan sebagai berikut.  

1) Strategi perencanaan energi di wilayah perdesaan perlu dilakukan secara 

terintegrasi untuk mencapai tiga hal, yaitu (i) penyediaan energi untuk kegiatan 

produksi, (ii) pemenuhan kebutuhan energi untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat perdesaan, termasuk pelistrikan desa, khususnya dalam bidang pertanian, 

dan (iii) internalisasi energi dalam pembangunan pertanian dan pedesaan. Pertanian 

dan pedesaan harus mampu berperan sebagai penyedia energi tidak lagi hanya 

sebagai pemakai. 

 

Strategi ini ditempuh melalui: 

a. mengamankan pasokan energi komersial untuk keperluan pertanian, dalam bentuk 

energi 

langsung maupun tak-langsung, dengan kebijakan yang tepat sehingga lebih 

terjangkau 

(harga dan ketersediaan) oleh masyarakat tani dan mulai melakukan difusi teknologi 

konversi 

energi terbarukan ke pedesaan.  

b. mengembangkan sistem perencanaan energi yang lebih mengutamakan 

pengembangan energi 
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terbarukan secara integratif dengan pembangunan pertanian sehingga dapat lebih 

menjamin kesejahteraan masyarakat pedesaan. 

c. melakukan devolusi kewenangan penyediaan dan pemanfaatan energi kepada 

masyarakat lokal 

sehingga terbangun kecukupan dan diversifikasi energi untuk pembangunan 

pertanian dan 

pedesaan. 

 

2)  Mengembangkan energi terbarukan dengan arah sebagai berikut : 

a. Mengembangkan dan memanfaatkan produkproduk pertanian sebagai Bahan 

Bakar Nabati 

(BBN) seraya mencegah dikorbankannya produksi pangan serta ketidakseimbangan 

ekologi.  

b. Mengembangkan sumber energi baru dan terbarukan yang berbasis sumberdaya 

alam lokal 

(antara lain energi surya, angin, mikrohidro, energi dari laut, dan pasang surut). 

c. Mendevolusikan kewenangan penyediaan energy baru dan terbarukan pada 

masyarakat dan 

kelembagaan lokal. 

d. Memperkuat kapasitas masyarakat dan kelembagaan lokal dalam penyediaan dan 

pengelolaan energi baru dan terbarukan. 

 

3.3. Tantangan Riset 

Tantangan dan peluang riset di Bengkulu  tentang energi dan  antara lain 

adalah : 

• penggunaan energi yang masih kurang efisien di semua sektor, termasuk pertanian 

• penelitian ke-energi-an  masih sangat kurang 

• kemampuan penyediaan produk sebagai sumber energi dalam jumlah besar sebagai 

substitusi bahan bakar fosil khususnya BBM 

• realisasi program desa mandiri pangan dan desa mandiri 

• pengembangan teknologi konversi produk pertanian atau limbah pertanian menjadi 

energi 
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• pengembangan bio-product untuk bahan stimulant dalam berbagai industri 

• dampak terhadap kualitas lingkungan hidup (local maupun global) dan keaneka-

ragaman hayati. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka Agenda Riset Daerah Bidang Energi adalah 

seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini. 

1. Tema Riset: Energi 
No Topik Target 2018 Indikator 

Keberhasilan 2018 
Capaian 2030 

1.1. Sub tema: Energi panas bumi 
1. Kajian karaterisasi 

reservoir dan 
potensi cadangan 
panasbumi 
berdasarkan data-
data yang 
diperoleh dari 
kegiatan 
eksplorasi 
 

Tersedianya cadangan 
reservoar dengan data-
data yang akurat dari 
kegiatan eksplorasi 
dan pemboran. 

Terpenuhinya 
cadangan 
reservoar  

Tersedianya cadangan 
reservoar dengan data-
data yang akurat dari 
kegiatan eksplorasi 

2 Kajian 
penggunaan uji 
tracer untuk 
memberikan 
keyakinan 
sustainability 
produksi panas 
bumi 

Diperolehnya 
keyakinan 
sustainability produksi 
panasbumi untuk 
lapangan-lapangan 
eksisting minimal 25 
s/d 30 tahun.  

Tersedianya data 
fluida di lapangan 
panasbumi yang 
berproduksi yang 
dapat memberikan 
keyakinan 
sustainability 
produksi minimal 
25 s/d 30 tahun. 

Diperolehnya 
keyakinan 
sustainability produksi 
panasbumi untuk 
seluruh lapangan-
lapangan yang akan 
dikembangkan minimal 
25 s/d 30 tahun.  
 

1.2. Sub tema: Energi angin 
1 Inventarisasi, 

pengolahan dan 
evaluasi data 
potensi energi 
angin, di lokasi 
potensial  

Pengumpulan data dan 
informasi mengenai 
potensi energi angin di 
Bengkulu 

Tersedianya data 
dan informasi 
mengenai potensi 
energi angin di 
Bengkulu 
termasuk 
informasi data 
pendukung berupa 
potensi pengguna 
dan sarana lainya. 
  

Berfungsinya data base 
dan sistem informasi 
data potensi energi 
angin Bengkulu 

3 Studi dan kajian 
kelayakan 
pemanfaatan 
SKEA di berbagai 

Diselesaikan kegiatan 
studi dan kajian 
kelayakan 
pemanfaatan SKEA 

Tersedianya 
dokumen hasil 
studi yang dapat 
dimanfaatkan 

Tersedianya dokumen 
hasil studi dan kajian 
kelayakan pemanfaatan 
SKEA dengan jaringan 
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lokasi /kabupaten  pada grid mikro, 
interkoneksi jaringan 
PLN atau terisolir  

untuk 
pengembangan 
dan pemanfaatan 
teknologi SKEA  

PLN di Bengkulu 
  

 
2. Tema Riset: Bahan bakar  dari energy baru dan terbarukan 

No Topik Target 2018 Indikator 
Keberhasilan 2018 

Capaian 2030 

2.1. Sub tema: Bahan bakar nabati 
1. Survei potensi 

sumber bahan 
baku dan pasar  
produk BBN 
(biofuel) 
 

Tersedianya 
data/informasi 
lengkap/rinci  berbagai 
sumber bahan baku BBN  
yang ada di Bengkulu 
meliputi jenis jenis 
biomassa atau tanaman, 
produktivitas, daerah 
penghasil 
biomassa/tanaman energi 
 

Adanya 
data/informasi 
lengkap/rinci  
tentang berbagai 
sumber bahan baku 
BBN  yang ada di 
Bengkulu, meliputi 
jenis jenis 
biomassa atau 
tanaman, 
produktivitas, 
daerah penghasil 
biomassa/tanaman 
energi 
 

Termanfaatkannya 
aneka ragam 
sumber bahan baku 
domestik untuk 
produksi BBN di 
berbagai daerah dan 
tertegakkannya 
Sistem Informasi 
BBN local sehingga 
industri BBN 
domestik bertumpu 
pada pangkalan/ 
basis sumber daya 
hayati dan sumber 
daya informasi yang 
luas dan kuat.   

2. Pengembangan 
metode dan 
teknologi 
peningkatan mutu 
minyak-minyak 
nabati kualitas 
rendah agar dapat 
dijadikan bahan 
mentah yang baik 
untuk pembuatan 
minyak nabati 
murni maupun 
biodiesel generasi 
satu. 
 

Terbukanya peluang 
pemanfaatan minyak-
minyak nabati kualitas 
rendah sebagai bahan 
mentah pembuatan bahan 
bakar minyak nabati 
murni atau biodiesel 
generasi satu. 

Tersedianya 
metode dan 
teknologi 
peningkatan mutu 
minyak-minyak 
nabati kualitas 
rendah sehingga 
dapat dijadikan 
bahan mentah yang 
baik untuk 
pembuatan bahan 
bakar minyak 
nabati murni atau 
biodiesel generasi 
satu. 

Termanfaatkannya 
aneka ragam 
sumber bahan baku 
domestik untuk 
produksi BBN di 
Bengkulu, sehingga 
industri BBN 
bertumpu pada 
pangkalan/ basis 
sumber daya hayati 
yang luas dan kuat. 
 

3. Pengembangan 
teknologi proses 
produksi biodiesel 
dan bioetanol 
generasi satu yang 
efisien dan nir-
limbah atau 

Meningkatnya efisiensi 
dan keramahan 
lingkungan 
(environmental 
friendlyness/acceptability) 
teknologi BBN generasi 
satu. 

Tersedianya 
teknologi proses 
produksi BBN 
generasi satu yang 
lebih efisien dan 
kian ramah 
lingkungan. 

Industri BBN  
bertumpu pada 
teknologi yang 
memiliki daya saing 
dan keberlanjutan 
(sustainability) yang 
kuat.  
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berlimbah 
minimal.  
 

2.2. Sub tema: Biomasa dan biogas 
1 Pengembangan 

teknologi 
pembangkitan 
biogas dari bahan 
tumbuhan. 
 

Terbukanya peluang 
pemanfaatan bahan 
tumbuhan sisa 
pertanian/perkebunan 
dalam pembangkitan 
biogas. 

Tersedianya 
teknologi 
pembangkitan 
biogas dari aneka 
bahan tumbuhan 
yang minimal 
dapat diterapkan 
pada skala rumah 
tangga. 

Teknologi 
pembangkitan 
biogas memiliki 
basis bahan mentah 
yang luas (bukan 
hanya kotoran 
ternak) dan menjadi 
teknologi andalan 
penyediaan bahan 
bakar rumah tangga 
pedesaan.  
 

2 Pengembangan 
teknologi dan 
bahan aktif 
pembersihan 
biogas untuk 
bahan bakar 
generator listrik. 

Terbangunnya 
kemampuan domestik 
dalam penyediaan 
teknologi dan penyediaan 
bahan aktif untuk 
pembersihan biogas yang 
akan dijadikan bahan 
bakar generator listrik. 

Bahan aktif 
produksi domestik 
untuk pembersihan 
biogas yang akan 
dijadikan bahan 
bakar generator 
listrik, dan 
teknologi 
penggunaan bahan 
aktif tersebut, 
mulai tersedia 
secara komersial.   
 

Industri 
pembangkitan listrik 
berbasis biogas 
dalam negeri 
bertumpu pada 
teknologi dan 
bahan-bahan aktif 
domestik. 

2.3. Sub tema: Batubara peringkat rendah 
1 Melakukan 

pengumpulan data 
cadangan 
Batubara 
Bengkulu dan 
karakteristiknya 
dan 
Pengembangan 
sistem informasi 
cadangan dan 
karakteristik 
Batubara 
Bengkulu 

Tersedianya sistem 
data/informasi cadangan 
dan karakteristik Batubara 
Bengkulu yang up to date 

Tersedia 
data/informasi 
tentang cadangan 
(lokasi dan 
jumlahnya)  dan 
karakteristik 
batubara di 
Bengkulu 

Tersedia data yang 
lengkap dan up to 
date tentang 
cadangan (lokasi 
dan jumlahnya, 
peringkat)  dan 
karakteristik 
(ultimate dan 
proximate analysis) 
,batubara di 
Bengkulu 
 

2. Penelitian 
pengaruh blending 
dan upgrading  
terhadap 
Karakteristik 

Terbentuk formula 
blending yang optimal 
yang sesuai dengan  
karakteristik  : (1) 
permintaan konsumen (2) 

Produk  blending 
batubara  
Bengkulu yang 
dihasilkan sesuai 
dengan keinginan 

Didapatnya  
formula blending 
yang optimal dan 
teknologi upgrading 
batubara dengan 
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Batubara dan 
karakteristik 
Pembakaran serta 
kecenderungan 
terhadap 
terjadinya 
pembakaran 
spontan dan 
pembentukan 
slagging serta 
fouling 
 

pembakaran dan 
pembentukan slagging & 
fouling. 
 

konsumen/pasar 
dan pembakaran, 
pembentukan  
slagging & fouling  

karakteristik yang 
ramah lingkungan 
sesuai permintaan 
pasar 
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BAB VIII 

PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN PEMANFAATAN 

OBAT TRADISIONAL 

 

Salah satu bidang terpenting dalam meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia adalah bidang kesehatan. Upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia sebaiknya dimulai sejak bayi masih berada dalam kandungan ibunya karena 

tingkat kecerdasan anak ditentukan oleh status gizi calon ibu dan gizi ibu selama 

proses kehamilan. Dengan demikian, memberikan dan meningkatkan pelayanan 

kesehatan bagi ibu dan anak merupakan langkah yang strategis.  

 

Masalah Kesehatan di Provinsi Bengkulu 

Terdapat paling sedikit 8 masalah kesehatan di Provinsi Bengkulu, yaitu: 

1. Derajat Kesehatan  

2. Kerjasama Lintas Sektoral  

3. Kebijakan Pembangunan Kesehatan  

4. Sistem Pembiayaan Pembangunan Kesehatan  

5. Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan  

6. Mutu Sarana Kesehatan  

7. Tenaga Kesehatan  

8. Perbekalan Kesehatan  

 

Derajat Kesehatan 

 Morbiditas beberapa penyakit menular cenderung meningkat, seperti malaria, 

demam berdarah dan HIV/AIDS.  

 Makin terbukanya Bengkulu terhadap dunia luar dan kemudahan transportasi 

→ potensi import penyakit menular yang dewasa ini belum terdapat di 

Bengkulu. 

 Penyakit degeneratif, penyakit tidak menular, dan kecelakaan lalu lintas juga 

cenderung meningkat.  

 Masalah kebutaan juga menunjukkan peningkatan secara cukup bermakna.  
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 Masalah diatas akan mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat dimasa 

yang akan datang yang memerlukan langkah-langkah penanganan yang 

optimal. 

 

Kerjasama Lintas Sektor 

 Masalah kesehatan adalah merupakan masalah yang perlu kerjasama lintas 

sektor 

 Isu utamanya adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan kerjasama lintas 

sektor yang lebih efektif (selama ini cenderung, kurang koordinasi dan 

kerjasama) 

 Pembangunan kesehatan yang dijalankan selama ini hasilnya belum optimal 

karena kurangnya dukungan lintas sektor.  

 Beberapa program sektoral masih ada yang tidak atau kurang berwawasan 

kesehatan sehingga memberikan dampak negatif bagi kesehatan masyarakat.  

 Sebagian dari masalah kesehatan adalah akibat dari beberapa faktor, terutama 

lingkungan dan perilaku, berkaitan erat dengan berbagai kebijaksanaan 

maupun pelaksanaan program di sektor luar kesehatan.  

 Untuk itu diperlukan pendekatan lintas sektor yang sangat baik, agar sektor 

terkait dapat selalu memperhitungkan dampak programnya terhadap 

kesehatan masyarakat. 

 Demikian pula peningkatan upaya dan manajemen pelayanan kesehatan tidak 

dapat terlepas dari peran sektor-sektor yang membidangi pembiayaan, 

pemerintahan dan pembangunan daerah, ketenagaan, pendidikan, 

perdagangan, dan sosial budaya. 

 Dampak dari keadaan tersebut diatas adalah kesulitan dalam menerapkan 

kebijakan kendali biaya dan juga memberatkan pemakai jasa pelayanan. 

 Padahal biaya kesehatan cenderung akan semakin meningkat dan menjadi 

tidak terjangkau apabila pola pembiayaan seperti diuraikan diatas masih terus 

berlangsung. 
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Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan 

 Pola penentuan kebijakan dan pola pembiayaan yang telah diterapkan selama 

ini berpengaruh sangat kuat terhadap penyelenggaraan pembangunan 

kesehatan.  

 Mutu pelayanan kesehatan yang baik dan sesuai dengan standar yang berlaku 

sulit diperoleh, terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang berada 

di daerah terpencil. 

 Penyelenggaran pembangunan kesehatan masih belum ditopang oleh 

pemanfaatan kemajuan ilmu dan teknologi yang tepat guna. 

 Penyelenggara pembangunan kesehatan masih belum sepenuhnya 

menerapkan etika dan moral yang tinggi.  

 Dampak dari kondisi tersebut adalah penyelenggaraan pembangunan 

kesehatan di Bengkulu yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara 

profesional. 

 

Mutu Sarana Kesehatan 

 Sekalipun jumlah dan penyebaran sarana kesehatan dinilai telah memadai, 

namun jika ditinjau dari aspek mutu, pelayanan masih dibawah standar.  

 Beberapa sarana kesehatan lainnya, seperti rumah sakit belum memenuhi 

standar minimal. 

 Dalam keadaan seperti ini, mutu pelayanan kesehatan yang diselenggarakan 

menjadi masih jauh dari yang diharapkan. 

 Iklim yang kondusif bagi peningkatan peran serta swasta baik dalam 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan belum tercipta secara optimal. 

 Birokrasi dalam segi perijinan dan peraturan yang harus ditempuh seakan-

akan menghambat partisipasi sektor swasta dalam pembangunan kesehatan. 

Tenaga Kesehatan 

 Masalah tenaga kesehatan Bengkulu: 

 Penyebaran yang belum merata,  

 Mutu pendidikan yang belum memadai, 

 Komposisi tenaga kesehatan yang timpang karena masih sangat didominasi 

oleh tenaga medis serta  
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 Kinerja dan produktivitas yang rendah. 

 Disamping itu, diperlukan juga tinjauan dan penataan ulang sistem 

pendidikan tenaga kesehatan lainnya baik yang dilakukan oleh pemerintah 

maupun swasta. 

 Isu pengembangan tenaga kesehatan adalah pendayagunaan tenaga, dimana 

distribusi tenaga yang tidak merata menjadi masalah utama.  

 Pengembangan karier tenaga sangat perlu dikembangkan, yang meliputi 

tenaga sektor publik dan tenaga kesehatan sektor swasta.  

 Semua upaya diatas memerlukan dukungan sistem informasi tenaga yang 

menyeluruh, terpadu dan berdaya guna. 

 

Perbekalan Kesehatan 

 Sebagian besar bahan baku obat untuk keperluan industri farmasi dan alat 

kesehatan yang berteknologi maju masih tergantung dari impor yang 

menyebabkan harganya meningkat karena depresiasi nilai tukar rupiah 

terhadap mata uang asing. 

 Aksesibilitas masyarakat yang membutuhkan, diupayakan dengan pola 

penyediaan obat dalam dua jalur yaitu jalur pelayanan sektor publik dan 

sektor swasta.  

 Kemampuan analisis kebutuhan obat esensial yang menggunakan pendekatan 

bottom up planning sesuai dengan pola penyakit merupakan masalah utama. 

 Disamping itu terdapat pula masalah kompleksitas koordinasi.  

 Masalah lain adalah yang menyangkut pemeliharaan perbekalan kesehatan, 

disamping standarisasi dan kaliberasi alat-alat yang digunakan. 

 

Berdasarkan masalah tersebut, maka Agenda Riset daerah disusun sebagaimana 

tertera dalam table di bawah ini. 

 
1. Tema Riset: Peningkatan kesehatan masyarakat 
No Topik Target 2018 Indikator 

Keberhasilan 2018 
Capaian 2030 

3.1. Sub tema: Peningkatan status gizi masyarakat 

 (1) Pengembangan 
teknologi 

Ketersedian informasi 
pola keterkaitan 

Satu pola 
nutrigenetika 

Pemenuhan nilai 
kebutuhan 
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nutrigenetika untuk 
melihat keterkaitan 
genetik dan satus 
gizi 

genetika dengan status 
gizi 

keterkaitan 
genetika dengan 
status gizi 

/kecukupan gizi 
melalui intervensi 
gizi yang efektif dan 
efisien dan produk 
yang sesuai dan 
aman 

 (2) Pengembangan 
teknologi 
keamanan pangan, 
khususnya dalam 
metode deteksi 
cemaran pangan 

Ketersedian teknologi 
praktis dan ekonomis 
deteksi cemaran 
berbahaya pada pangan 

Satu paket alat 
deteksi cemaran 
pangan  

 (3) Pendekatan sosial 
kemanusiaan untuk 
mengubah 
paradigma hidup 
sehat menuju pola 
gizi seimbang 

Peningkatan kesadaran 
masyarakat tentang 
paradigma hidup sehat  

Ketersedian konsep 
paradigma hidup 
sehat menuju pola 
gizi seimbang  

(4) Pengembangan 
Sistem 
Kewaspadaan 
Pangan & Gizi 
(SKPG) berbasis 
masyarakat 
  
 

Peningkatan efektifitas 
dan efisiensi SKPG  
dengan peran-serta 
masyarakat 

Aplikasi SKPG  
yang lebih efektif 
dan efisien  

Intervensi pangan & 
gizi berbasis data 
SKPG dan 
mekanisme respons 
dini masalah pangan 
dan gizi di lapangan;  
Sebagai bagian 
integral sistem 
perbaikan gizi 

3.2. Sub tema: Pemanfaatn jamu dalam upaya preventif dan promotif 

(1) Pengkajian 
etnobotani dan 
etnofarmakologi 
untuk merumuskan 
sejarah dan filosofi 
pengobatan 
tradisional 
Bengkulu 

Terumuskan sejarah 
dan filosofi pengobatan 
tradisional Bengkulu 

Filosofi 
pengobatan 
tradisional 
Bengkulu 

 

(2) Penelitian berbasis 
pelayanan terhadap 
aspek kemanfaatan 
jamu dalam upaya 
preventif dan 
promotiv 
(saintifikasi jamu) 

Tersedianya data 
kemanfaatan berbasis 
bukti dari penggunaan 
jamu oleh masyarakat 
dalam menjaga dan 
memelihara kesehatan 

Satu paket data 
kemanfaatan 
berbasis bukti dari 
penggunaan jamu 
oleh masyarakat 
dalam menjaga dan 
memelihara 
kesehatan 

 

(2) Pengkajian 
teknologi 
standarisasi jamu 

Ketersediaan teknologi 
standardisasi dan 
formulasi sediaan untuk 

Satu paket 
teknologi 
standardisasi dan 
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dan formulasi 
sediaan untuk 
mendukung 
saintifikasi jamu 

mendukung saintifikasi 
jamu 

formulasi sediaan 
jamu 

(3) Pengkajian 
teknologi budidaya 
dan pascapanen 
tanaman obat untuk 
menghasilkan 
simplisia terstandar 

Ketersediaan teknologi 
budidaya dan 
pascapanen tanaman 
obat untuk 
menghasilkan simplisia 
terstandar 

Satu paket 
teknologi budidaya 
dan pascapanen 
tanaman obat 

 

(4) Difusi teknologi 
budidaya dan pasca 
panen tanaman 
obat ditingkat 
petani tanaman 
obat dan 
pengumpul 

Peningkatan kualitas 
budidaya dan pasca 
panen ditingkat petani 
tanaman obat dan 
pengumpul 

Difusi teknologi 
budidaya dan pasca 
panen untuk lima 
kelompok petani 
tanaman obat dan 
pengumpul 

 

3.3. Sub tema: Pengendalian penyakit menular dan tidak menular, dan penyehatan lingkungan 

(1) Penelitian 
keterkaitan antara 
vektor, reservoir 
dan penyakit 

Ketersediaan informasi 
keterkaitan antara 
vektor, reservoir dan 
penyakit 

Satu paket 
informasi 
keterkaitan vektor, 
reservoir dan 
penyakit 

Tersedianya model 
pengendalian vektor, 
reservoir dan 
penyakit 

(2) Pengembangan 
teknologi tepat 
guna untuk  
pengelolaan limbah 
rumahtangga, 
yankes dan industri 

Ketersediaan teknologi 
tepat guna untuk  
pengelolaan limbah 
rumah tangga, yankes 
dan industri 

Satu paket 
teknologi 
pengelolaan limbah 
rumah tangga, 
YanKes, dan 
industri. 

Pengelolaan limbah 
rumah tangga, 
yankes dan industri 
yang terpadu, efektif 
dan efisien 

(3) Pengembangan 
model penyehatan 
dan Peningkatan 
Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat 
(PHBS) melalui 
pendekatan sosial 
kemanusiaan 

Ketersediaan Model 
Penyehatan dan 
Peningkatan Perilaku 
Hidup Bersih dan Sehat 
(PHBS) 

Satu paket model 
penyehatan dan 
PHBS 

Perilaku hidup 
bersih dan sehat 
telah memasyarakat 

3.4. Sub tema: Pengembangan teknologi  kesehatan untuk pengentasan kemiskinan 

(1) Pengembangan 
aspek social-
budaya teknologi 
kesehatan 

Sosialisasi dan 
diseminasi  
pengembangan aspek 
social budaya 

Peningkatan 
kesejahteraan dari 
aspek social 
budaya 

 

(2) Pengembangan 
aspek ekonomi 
teknologi 
kesehatan 

Sosialisasi dan 
diseminasi aspek 
ekonomi 

Peningkatan 
kesejahteraan dari 
aspek ekonomi 
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(3) Pengembangan 
aspek hukum 
teknologi 
kesehatan 

Sosialisasi dan 
diseminasi aspek 
hokum 

Peningkatan 
kesejahteraan dari 
aspek hokum 

 

 
 
4. Tema Riset: .Peningkatan sarana kesehatan dan obat 

No Topik Target 2018 Indikator 
Keberhasilan 2018 

Capaian 2030 

4.1. Sub tema: Pengembangan teknologi alat kesehatan dan obat 

 (1) Pengembangan 
teknologi alat 
kesehatan 
disposable 
berbahan baku 
lokal untuk 
mengurangi 
kebutuhan impor 

Ketersediaan prototip 
alat kesehatan 
disposable berbahan 
baku lokal 

Satu paket prototip 
alat kesehatan 
disposable 

Kemandirian 
produksi alat 
kesehatan disposable 
berbahan baku lokal 
(catheter, 
respiratory bag, 
respiratory mask). 

(2) Penelitian dan 
pengembangan 
biosensor untuk 
penyakit infeksi 
(termasuk 
bioterorisme) dan 
degeneratif 

Ketersediaan Kandidat 
biosensor untuk 
penyakit infeksi 
(termasuk bioterorisme) 
dan degeneratif 

Satu paket sistem 
biosensor untuk 
penyakit infeksi 
(termasuk 
bioterorisme) dan 
degeneratif 

Kemampuan 
nasional sistem 
deteksi untuk 
penyakit infeksi 
(termasuk 
bioterorisme) dan 
penyakit degeneratif 

(3) Pengembangan 
sistem dan 
prosedur untuk 
evaluasi kinerja 
pemindai 
ultrasonografi 
(USG)  

Ketersediaan sistem 
dan prosedur untuk 
evaluasi kinerja 
pemindai USG 

Satu paket sistem 
dan prosedur 
evaluasi kinerja 
pemindai USG 

Sistem dan prosedur 
untuk evaluasi 
performa scanner 
ultrasonografi 
diterapkan secara 
baik 

(4) Pengembangan 
teknologi 
instrumentasi 
medik dan suku 
cadangnya untuk 
diagnostika dan 
terapi kesehatan. 

Tersedia prototip 
produk instrumen 
medik dan suku 
cadangnya untuk sistem 
pemonitor pasien dan 
biosensor. 

prototip produk 
instrumen medik 
dan suku 
cadangnya untuk 
sistem pemonitor 
pasien dan 
biosensor. 

Kemampuan 
produksi  lokal alat 
instrumetasi medik 
dan sistem 
pemonitor pasien 
(alat respirasi, EKG, 
pencitraan medik, 
alat monitor suhu 
dan kadar oksigen) 
dengan aplikasi tele 
medisin 

 (5) Pengembangan 
prototip sistem 
pemonitor pasien, 

Ketersediaan prototip 
sistem pemantau pasien 

Satu paket prototip 
sistem pemantau 
pasien 
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difokuskan pada 
alat respirasi, EKG, 
alat monitor suhu 
dan kadar oksigen. 

6. Pengembangan 
digitalisasi hasil 
pencitraan medik  

Tersedianya sistem dan 
perangkat digitalisasi 
pencitraan medik  

Satu paket sistem 
dan perangkat 
digitalisasi 
pencitraan medik  
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BAB IX 

AGENDA RISET DAERAH PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN 

MANAJEMEN TRANSPORTASI 

Transportasi telah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat modern, 

apalagi jika menyangkut transportasi publik. Ketersediaan transportasi publik yang 

komperhensif akan sangat mempengaruhi mobilitas sebuah kota. Di kebanyakan kota 

besar di seantero dunia, transportasi publik menjadi permasalahan serius. Kota-kota 

besar di Indonesia juga mengalami hal serupa. Bahkan di beberapa kota masalah 

transportasi telah menjadi cukup memperihatinkan. 

Kemacetan lalu lintas, kecelakaan dan kesemrawutan jalan telah menjadi hal 

yang rutin di kota-kota besar. Kondisi ini secara umum memang disebabkan oleh 

ledakan jumlah kendaraan pribadi serta kecilnya daya dukung infrastruktur dan 

suprastruktur jalan. Namun, secara spesifik masih terdapat faktor-faktor lain. 

Termasuk di dalamnya sensitifitas kebijakan publik yang dikeluarkan oleh 

pemerintah. Permasalahan ketersediaan transportasi publik tentunya membutuhkan 

sebuah pendekatan yang komperhensif. Karena masalah transportasi akan 

memberikan implikasi yang signifikan pada sektor lain, seperti ekonomi, budaya, 

pendidikan bahkan juga mempengaruhi tingkat kriminalitas. 

Environment Sustainable Transport (EST) seperti Deklarasi Kyoto 

menyatakan bahwa transportasi harus mempunyai arti ekonomi, sosial dan 

lingkungan. Aspek ekonomi berarti bahwa adanya prasarana transportasi harus 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari aspek sosial transportasi harus 

memperhatikan masalah gender, usia, anak-anak, orang cacat, usia lanjut dan wanita 

hamil. Adanya prasarana khusus bagi kelompok pengguna transportasi tersebut 

adalah dalam rangka fungsi sosial dari prasarana transportasi. Aspek lingkungan 

berarti bahwa transportasi harus mendorong digunakannya bahan bakar yang ramah 

lingkungan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya masalah-masalah pada 

transportasi darat di Indonesia sangat beragam, antara lain ledakan penduduk, 
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tingginya kendaraan bermotor, kurangnya kesadaran masyarakat, serta lemahnya 

birokrasi dari pemegang kekuasaan sistem birokrasi. 

 

Ledakan penduduk 

Ledakan penduduk selalu menjadi isu yang dikaitkan dengan berbagai 

permasalahan yang ada pada suatu wilayah. Hal ini dikarenakan ledakan penduduk 

akan meningkatkan tingkat kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan transportasi. 

Penduduk akan melakukan mobilitas setiap waktunya, mobilitas yang dimaksud 

tidak hanya sekedar perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, namun 

mobilitas disini lebih ditekankan pada mobilitas yang dimaksudkan adalah 

pergerakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup. Contoh dari mobilitas 

yang memerlukan transportasi adalah usaha. Manusia melakukan pekerjaan yang 

akan menghasilkan suatu produksi, untuk mencari bahan baku dari sesuatu yang akan 

ia olah, manusia akan pergi ke suatu titik dimana ia akan mendapatkan bahan baku 

tersebut, dan bahan-bahan tersebut tidak berada di satu tempat, bahan-bahan tersebut 

pastilah berada di beberapa lokasi yang berbeda sehingga untuk mengaksesnya 

diperlukan alat transportasi. Begitu pula ketika barang tersebut sudah diolah, maka 

manusia perlu memasarkan barang tersebut agar ia mendapatkan laba, untuk 

memasarkan barang dagangannya, manusia juga mememrlukan alat transportasi. 

Singkat kata, ledakan penduduk akan memicu peningkatan kebutuhan akan alat 

transpirtasi atau fasilitas transportasi. 

 

Masalah Transportasi Darat 

Sistem dan fasilitas trasnportasi memang diakui banyak pihak telah 

membawa dampak yang cukup berarti dalam kehidupan manusia dari waktu ke 

waktu, namun tidak dapat dipungkiri bahwa seiring perkembangannya, transportasi 

juga membawa masalah-masalah dari setiap pergerakannya. 
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Masalah Lingkungan 

Salah satu hasil dari sistem transportasi yang tidak diinginkan adalah polusi 

yang ditimbulkan. Polusi disini lebih dominan oleh polusi udara. Menurut data jasa 

raharja tahun 2007, transportasi merupakan penyumbang emisi sebanyak 23,6% , 

penyumbang emisi yang lain adalah dari sector industri, pembangkit tenaga, sector 

rumah tangga serta dari sektor komersial. 

 

Transportasi darat turut menyumbang sebagian besar dari angka 23,6% 

tersebut, hal ini kembali ke pernyataan yang telah diuraikan sebelumnya yaitu karena 

dominasi aktifitas transportasi berada di darat. Tingginya angka emisi yang 

ditimbulkan oleh transportasi darat dikarenakan beberapa faktor seperti: 

1. Tidak ada kebijakan yang mengontrol sistem emisi transportasi 

2. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yang seharusnya wajib dilakukan 

secara berkala tidak berjalan dengan efektif 

3. Kualitas BBM yang rendah 

4. Kesadaran masyarakat tentang bahaya emisi serta upaya dari tiap-tiap 

individu untuk menguranginya masih rendah 

5. Tingginya mobilitas manusia di darat 

6. Tingginya penggunaan kendaraan bermotor 

7. Rendahnya kualitas angkutan umum 

Permasalahan polusi udara layaknya ditangani dengan optimal karena kondisi 

bumi saat ini yang sudah hampir mencapai ambang batas, dimana lingkungan tidak 

lagi mampu mememnuhi semua kebutuhan manusia. Efek paling buruk dari emisi 

transportasi ini adalah meningkatkan resiko pemanasan global dan kerusakan ozon. 

Kota Bengkulu merupakan suatu kota yang memiliki tingkat pertumbuhan 

ruang yang cukup tinggi, Tingginya tingkat pertumbuhan tersebut karena Kota 

Bengkulu berfungsi juga sebagai ibukota Provinsi Bengkulu yang berperan sebagai 

pusat pelayanan pemerintahan, baik pemerintahan Provinsi Bengkulu maupun 

pemerintahan Kota Bengkulu. Dalam skala regional, Kota Bengkulu berperan 

sebagai pusat kegiatan perekonomian kota-kota yang ada di daerah belakang 

(hinterland), disamping itu juga berperan untuk menciptakan dinamisasi kegiatan 
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ekonomi dan keseimbangan perkembangan dengan kota-kota di luar Provinsi 

Bengkulu.  

Tingginya intensitas kegiatan ekonomi membawa pengaruh terhadap jumlah 

dan pola perjalanan orang dan barang. Kebutuhan transportasi orang dari suatu 

tempat ke tempat lain di dalam wilayah Kota Bengkulu sebagian besar dilayani oleh 

angkutan kota (angkota) jenis mobil penumpang. Peran angkota tersebut sangat besar 

dalam menunjang mobilitas warga Kota Bengkulu untuk melakukan aktivitasnya, 

dimana angkota yang beroperasi tidak hanya dibutuhkan warga kota Bengkulu saja 

(internal), melainkan juga merupakan kebutuhan sarana transportasi dari warga 

kabupaten lainnya yang berdomisili di sekitar batas wilayah administrasi Kota 

Bengkulu (eksternal). 

Permasalahan transportasi di Kota Bengkulu terutama pada masalah jaringan 

trayek, dimana pelayanan jaringan trayek di Kota Bengkulu saat ini dirasakan belum 

optimal, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu; (a). deviasi pada rute, 

yaitu kemungkinan angkota menyusuri daerah-daerah yang bukan rutenya karena 

demandnya rendah, (b) jaringan trayek yang ada tidak tepat penataannya, karena 

masih ada kawasan kota yang belum terlayani angkutan kota, (c) Penerapan pola rute 

trayek belum maksimal, karena untuk mencapai tujuan perjalanan diperlukan 

beberapa kali perpindahan angkota sehingga menyebabkan biaya tinggi bagi 

pengguna jasa angkota. 

Di sisi lain masih banyak kawasan lain di Kota Bengkulu belum terlayani 

angkutan umum secara optimal, sehingga seseorang harus mengeluarkan biaya tinggi 

untuk mencapai daerah tujuannya. Untuk mengoptimalisasi pelayanan jaringan 

trayek angkota di Kota Bengkulu, perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis 

kinerja angkutan kota melalui kajian pelayanan trayek angkutan kota. Penelitian 

dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, dengan menggunakan teknik 

analisis kuantitatif dan kualitatif. Alat analisis yang digunakan adalah analisis non 

statistik dan analisis statistik. Dalam penelitian ini analisis akan dilakukan terhadap 

potensi pergerakan dan jaringan trayek untuk mengidentifikasi kondisi eksisting Kota 

Bengkulu ditinjau dari variabel-variabel tersebut. 
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Selanjutnya dilakukan analisis kinerja rute angkota di Kota Bengkulu, yaitu 

untuk mengetahui apakah pelayanan angkota pada masing-masing rute telah 

mempunyai kinerja yang baik, cukup baik atau kurang baik. Hasil dari penelitian 

memberikan kesimpulan bahwa angkota merupakan sarana angkutan umum yang 

sangat dibutuhkan penduduk Kota Bengkulu. Sedangkan kondisi rute trayek angkota 

yang ada secara umum menunjukkan kinerja yang cukup baik dilihat dari parameter 

area coverage, route directness, aksesibilitas, load factor, headway, pendapatan 

pengemudi dan jumlah armada. Kinerja yang cukup baik ini disebabkan karena rute 

angkota memperlihatkan kecenderungan hanya melalui jalan-jalan utama. Disamping 

itu di Kota Bengkulu terjadi kelebihan angkota serta masih ada kawasan-kawasan 

yang belum memperoleh pelayanan rute trayek sehingga hasil penelitian 

merekomendasikan supaya memodifikasi rute trayek yang sudah ada guna 

meningkatkan kinerja rute trayek. 

Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, 

meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya, 

yang diperuntukkan bagi lalulintas. Jalan itu sendiri dibagi atas jalan umum yaitu 

jalan yang diperuntukkan untuk umum, jalan khusus yaitu selain jalan diatas, dan 

jalan Tol yaitu jalan yang diperuntukkan umum namun dikenakan tarif kepada 

penggunanya. Berdasarkan definisi tersebut mengandung makna bahwa infrastruktur 

jalan bisa berupa perkerasan lentur (flexible pavement), perkerasan kaku (rigid 

pavement), dan perkerasan komposit atau gabungan keduanya, selanjutnya jalan yang 

utuh adalah jalan yang memiliki kelengkapan berupa rambu, marka, trotoar, 

penerangan dan lain-lain yang sifatnya dapat mendukung kinerja jalan. Kenyataan 

yang terjadi masih banyak infrastruktur  jalan dengan kelengkapan yang sangat 

minim, penyebabnya karena tidak berfungsi dengan baik atau malah bahkan belum 

terpasang sejak jalan tersebut difungsikan. 

Infrastruktur jalan diklasifikasikan atas tiga, pertama  berdasarkan wewenang 

pembinaan yang dibagi atas jalan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat 

dengan dana pengelolaan APBN, jalan provinsi dan  jalan kabupaten/kota yang 

dilakukan oleh pemda tingkat I dan II yang dana pengelolaannya APBD serta jalan 

desa yang hanya diupayakan oleh masyarakat. Klasifikasi kedua berdasarkan peranan 



86 
 

terdiri atas jalan Arteri yaitu jalan yang  melayani angkutan utama dengan ciri-ciri 

jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara 

efisisien. Selanjutnya Jalan kolektor yaitu jalan yang melayani angkutan 

pengupulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang dan jumlah jalan 

masuk dibatasi. Terakhir adalah Jalan lokal, yang melanyani angkutan setempat 

dengan ciri-ciri perjalan jarak dekat, kecepatan jarak rendah dan jumlah jalan masuk 

tidak dibatasi. 

Klasifikasi ketiga berdasarkan Muatan Sumbu Terberat (MST) terdiri atas 

Jalan Kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor  termasuk 

muatan dengan lebar  ≤ 2,50 m dan panjang ≤ 18 m dan MST > 10 Ton. Jalan Kelas 

II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor  termasuk muatan dengan 

lebar  ≤ 2,50 m dan panjang ≤ 18 m dan MST ≤ 10 Ton. Jalan Kelas III A, yaitu jalan 

arteri atau kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor  termasuk muatan dengan 

lebar  ≤ 2,50 m dan panjang ≤ 18 m dan MST ≤ 8 Ton. Jalan Kelas III B, yaitu jalan 

kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor  termasuk muatan dengan lebar  ≤ 

2,50 m dan panjang ≤ 12 m dan MST ≤ 8 Ton. Jalan Kelas III C, yaitu jalan Lokal  

yang dapat dilalui kendaraan bermotor  termasuk muatan dengan lebar  ≤ 2,10 m dan 

panjang ≤ 9 m dan MST ≤ 8 Ton. Untuk jalan desa ialah jalan yang melayani 

angkutan pedesaaan dan wewenang pembinaanya oleh masyarakat serta mempunyai 

MST kurang dari 6 ton. 

Provinsi Bengkulu dengan sepuluh kabupaten/kota memiliki ruas jalan yang 

termasuk dalam tiga klasifikasi diatas, ada Jalan Negara, ada Jalan Provinsi dan ada 

pula Jalan Kabupaten/Kota. Berdasarkan klasifikasi MST rata-rata ruas jalan yang 

ada hanya terbatas pada kelas IIIA, sehingga dengan kondisi beban angkut pengguna 

jalan yang mencapai lebih dari 8 ton kerusakan dapat dengan mudah terjadi bahkan 

seketika setelah dilalui. Tiga penyebab utama kerusakan jalan yang biasa terjadi, 

diantaranya adalah beban angkut yang melebihi MST yang disyaratkan oleh kelas 

jalan, dilalui terus menerus atau berulang-ulang, serta penuaan lapis perkerasan jalan 

atau telah melampaui umur rencana, misal jalan dengan umur rencana 10 tahun tapi 

sampai pada saatnya belum mendapat perbaikan. 
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Kejenuhan masyarakat Bengkulu terhadap kerusakan jalan dapat dikatakan 

telah sampai pada tahap puncak. Kerusakan hampir semua ruas jalan yang ada di 

Provinsi Bengkulu bahkan sebagian besar jalan dalam kota menurut pendapat 

masayarakat penyebabnya adalah angkutan batu bara dan angkutan hasil perkebunan 

seperti sawit. Banyak alternatif yang dapat dilakukan oleh penentu kebijakan 

mengingat kedua komenditi ini sangat penting bagi pendongkrak perekonomian 

masyarakat provinsi Bengkulu, sehingga kuranglah tepat jikalau kita menghakimi 

kedua penyebab ini dengan melakukan pelarangan beroperasi. Solusi yang dapat 

ditawarkan pertama adalah dengan mengalihkan angkutan batu bara menggunakan 

moda transportasi lain seperti angkutan laut, dan kedua adalah pemerataan 

pembangunan pabrik CPO disetiap kabupaten yang diiringi dengan penstabilan harga 

TBS setiap pabrik, upaya ini dapat meminimalkan angkutan sawit lintas Kabupaten 

yang melewati ruas jalan dalam Kota Bengkulu. Dengan demikian, kerusakan serupa 

diharapkan tidak  terulang kembali dikemudian hari. 

 

Agenda Riset Daerah Teknologi dan Manajemen Transportasi disusun sebagaimana 

dalam tabel di bawah ini. 

 
1. Tema Riset: Pengembangan teknologi sarana dan prasarana transportasi  
No Topik Target 2018 Indikator 

Keberhasilan 2018 
Capaian 2030 

1. Pengembangan 
Teknologi Sarana 

 Sistem kereta api 
sebagai transportasi 
umum 

 Rancang 
bangun kereta 
api di 
Bengkulu 

 

 Tersedianya jasa 
kereta api di 
Bengkulu 

. 

2.   Optimalisasi 
pemanfaatan Pulau 
Bai sebagai 
pelabuhan samudra 

 

 Penggunaan 
pelabuhan yang 
optimal 
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2. Tema Riset: Pengembangan system transportasi perkotaan yang berwawasan 
lingkungan 

No Topik Target 2018 Indikator 
Keberhasilan 2018 

Capaian 2030 

1 Pengembangan 
Sistem 
Transportasi yang 
Berwawasan 
Lingkungan 

 Rekayasa dan 
Rancang Bangun 
moda transportasi  
yang berwawasan 
lingkungan. 

 Rekayasa dan 
rancang bangun 
prasarana 
transportasi yang 
hemat energi. 

 

 Prototipe moda 
transportasi 
berwawasan 
lingkungan 

 Cetak biru 
prasarana dan 
moda transportasi 
yang berwawasan 
lingkungan 

 

 Pengurangan 
polusi dari 
sektor 
transportasi 

 Pengurangan 
penggunaan 
BBM dari fosil 
di sektor 
transportasi. 

 

4 Effisiensi 
Penggunaan 
BBM Oleh 
Sektor 
Transportasi 

 Audit penggunaan 
BBM oleh sektor 
transportasi sudah 
dilaksanakan. 

 Konsep sistem 
transportasi hemat 
energi (Energy 
Efficient 
Transport System, 
EETS) sudah 
tersusun 

 
 

 Pola 
kecenderungan 
konsumsi 
berdasarkan jenis 
bahan bakar. 

 kebijakan 
transportasi 
berdasarkan hasil 
audit dan konsep 
EETS. 

 Cetak biru 
penerapan sistem 
transportasi hemat 
energi sudah 
disepakati. 

 Pengurangan 
secara 
signifikan 
penggunaan 
BBM oleh 
sektor 
transportasi 

 
3. Tema Riset: Keselamatan dan keamanan transportasi 

No Topik Target 2018 Indikator 
Keberhasilan 2018 

Capaian 2030 

1 Perilaku 
Bertransportasi 

 Konsep 
komprehensif 
tentang 
keselamatan dan 
keamanan sistem 
transportasi 
Bengkulu 

 Rekomendasi 
perbaikan perilaku 
bertransportasi 
dengan 
mempertimbangkan 

 Tersedianya 
kebijakan publik 
tentang tentang 
sistem 
keselamatan dan 
keamanan 
transportasi 
Bengkulu yang 
komprehensif 

 Terselenggaranya 
kegiatan 
pendidikan 

 Penurunan 
angka 
kecelakaan 
secara signifikan 

 Terbangunnya 
sistem dan 
manajemen 
keselamatan 
transportasi 
Bengkulu 

 Terbentuknya 
kelembagaan 
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aspek sosial budaya 
dan penegakan 
hukum 

 Konsep dan strategi 
pendidikan publik 
tentang proses dan 
implementasi 
transportasi masa 
depan. 

publik tentang 
perbaikan 
perilaku 
bertransportasi. 

 
 
 

keselamatan 
transportasi 
Bengkulu 

 Perbaikan 
perilaku 
bertransportasi  

2 Keselamatan dan 
Keamanan 
Transportasi Darat 

 Konsep 
komprehensif 
tentang 
keselamatan dan 
keamanan sistem 
transportasi darat  

 Tersedianya 
kebijakan publik 
tentang tentang 
sistem 
keselamatan dan 
keamanan 
transportasi darat 

 Penurunan 
angka 
kecelakaan dan 
peningkatan 
keamanan secara 
signifikan 

3 Keselamatan dan 
Keamanan 
Transportas Udara 

 Konsep 
komprehensif 
tentang 
keselamatan dan 
keamanan sistem 
transportasi udara 

 
 Model Simulasi 

Pencegahan dan 
Mitigasi Bahaya 
Penerbangan . 

. 

 Tersedianya 
kebijakan publik 
tentang tentang 
sistem 
keselamatan dan 
keamanan 
transportasi 
udara 

 Pemanfaatan 
Model simulasi 
pencegahan dan 
mitigasi bahaya 
penerbangan. 

 Tersusunnya 
sistem guidance 
flight pada 
manuver 
approach di 
bandara dengan 
kepadatan tinggi. 

 Penurunan 
angka 
kecelakaan dan 
peningkatan 
keamanan secara 
signifikan. 

 
 
 
 
 Standarisasi 

penggunaan 
FDR/CVR. 
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BAB X 

AGENDA RISET DAERAH TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

 

Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah 

data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi 

data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu 

informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan 

pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk 

pengambilan keputusan. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer untuk 

mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan 

komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi 

digunakan agar data dapat disebar dan diakses secara global. 

Pada era globalisasi saat ini, masyarakat Indonesia di tuntut untuk mampu 

menggunakan teknologi agar mampu bersaing dengan Negara lain. Saat ini, masih 

banyak masyarakat Indonesia yang belum mampu menggunakan Teknologi dengan 

baik, contohnya saja dalam hal pengoperasian komputer, masih banyak yang belum 

menguasai Microsoft Office, sehingga Sumber Daya Manusia yang ada belum 

mencapai tingkat yang sesuai dalam menghadapi era globalisasi saat ini. Pihak 

sekolah, menjadikan TIK (Teknologi Komunikasi dan Informasi) sebagai mata 

pelajaran yang harus dipelajari siswa. Dan belum semua guru mampu 

mengintegrasikan TIK ke dalam proses pembelajaran, sehingga membuat proses 

pembelajaran menjadi monoton dan membosankan. 

Masalah besar yang masih ada saat ini diantaranya adalah fasilitas dan 

kemampuan sumber daya manusia. Fasilitas untuk mendukung adanya pendidikan 

jarak jauh masih jauh melampaui biaya yang dimiliki pihak sekolah. Tidak semua 

sekolah mampu menyediakan fasilitas tersebut dengan biaya yang sedikit. Sumber 

daya guru yang masih sedikit dalam memiliki kemampuan mengoperasikan 

komputer dan program-program E-Learning. Adanya rasa “gengsi” guru untuk 

merubah pola mengajar mereka yang tradisional menjadi pembelajaran berbasis 

aneka sumber termasuk media pembelajaran juga merupakan salah satu kendala 



91 
 

dalam pengintegrasian TIK. Alasan yang selalu ada yaitu kurangnya mereka 

menguasai media, dan ketidakmampuan itu terkadang tidak mau mereka hilangkan 

dan tidak mau mempelajari bagaimana media tersebut bekerja membantu proses 

pembelajaran. Masalah-masalah ini yang selalu menjadi kendala dalam 

mengintegrasikan TIK ke dalam proses pembelajaran. 

Berbeda jauh dengan integrasi teknologi komunikasi dan informasi di kota-

kota besar. Adanya pelatihan-pelatihan dan rasa keingintahuan guru untuk menguasai 

komputer membantu mereka untuk mengintegrasikan TIK dalam proses 

pembelajaran. Sehingga proses pembelajaran yang ada tidak lagi monoton, seperti 

penggunaan Power Point dalam pelajaran sejarah; adanya CD pembelajaran dalam 

pembelajaran Matematika, Biologi, Bahasa Inggris, dsb; adanya penggunaan audio 

dalam proses pembelajaran Listening pada pelajaran Bahasa Inggris dengan 

disediakannya Lab Bahasa pada beberapa sekolah; penggunaan Website (baik yang 

berbayar maupun tidak, misalnya Blog, dsb) pada beberapa sekolah yang mengerti 

manfaat website tersebut bagi siswa dan sekolah; juga dengan adanya pendidikan 

jarak jauh tentunya dengan didirikannya Universitas Terbuka dan SMP Terbuka. E-

Learning saat ini menjadi satu kebutuhan penting dalam proses pembelajaran agar 

mampu meratakan pendidikan di Indonesia. Tinggal bagaimana pemerintah 

mengalokasikan dana pendidikan secara tepat dan merata agar terpenuhinya 

pemerataan pendidikan dan mengurangi kesenjangan pendidikan yang ada di kota 

besar dan daerah terpencil. 

Teknologi Informasi dan Komunikasi mencakup dua aspek, yaitu Teknologi 

Informasi dan Teknologi Komunikasi. Teknologi Informasi, meliputi segala hal yang 

berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan 

pengelolaan informasi. Sedangkan Teknologi Komunikasi merupakan segala hal 

yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer 

data dari perangkat yang satu ke lainnya. 

Oleh karena itu, Teknologi Informasi dan Teknologi Komunikasi adalah suatu 

padanan yang tidak terpisahkan yang mengandung pengertian luas tentang segala 

kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan 

transfer/pemindahan informasi antar media. 
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Bidang-bidang yang mengalami Perkembangan TIK 

 

Dalam Bidang Pemerintahan (e-government) 

E-government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh pemerintahan, 

seperti menggunakan intranet dan internet, yang mempunyai kemampuan 

menghubungkan keperluan penduduk, bisnis, dan kegiatan lainnya. Bisa merupakan 

suatu proses transaksi bisnis antara publik dengan pemerintah melalui sistem otomasi 

dan jaringan internet, lebih umum lagi dikenal sebagai world wide web. Pada intinya 

e-government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan 

hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain. penggunaan teknologi informasi 

ini kemudian menghasilkan hubungan bentuk baru seperti: G2C (Governmet to 

Citizen), G2B (Government to Business), dan G2G (Government to Government). 

 

Bidang Keuangan dan Perbankan 

Saat ini telah banyak para pelaku ekonomi, khususnya di kota-kota besar yang tidak 

lagi menggunakan uang tunai dalam transaksi pembayarannya, tetapi telah 

memanfaatkan layanan perbankan modern. 

Layanan perbankan modern yang hanya ada di kota-kota besar ini dapat dimaklumi 

karena pertumbuhan ekonomi saat ini yang masih terpusat di kota-kota besar saja, 

yang menyebabkan perputaran uang juga terpusat di kota-kota besar. Sehingga sektor 

perbankan pun agak lamban dalam ekspansinya ke daerah-daerah. Hal ini sedikit 

banyak disebabkan oleh kondisi infrastruktur saat ini selain aspek geografis 

Indonesia yang unik dan luas. 

Untuk menunjang keberhasilan operasional sebuah lembaga keuangan/perbankan 

seperti bank, sudah pasti diperlukan sistem informasi yang handal yang dapat diakses 

dengan mudah oleh nasabahnya, yang pada akhirnya akan bergantung pada teknologi 

informasi online, sebagai contoh, seorang nasabah dapat menarik uang dimanapun 

dia berada selama masih ada layanan ATM dari bank tersebut, atau seorang nasabah 

dapat mengecek saldo dan mentransfer uang tersebut ke rekening yang lain hanya 

dalam hitungan menit saja, semua transaksi dapat dilakukan. 
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Bidang Pendidikan 

Dalam dunia pendidikan, internet dapat digunakan sebagai wadah yang baik untuk 

belajar, bukan hanya untuk sekedar bermain dalam jejaring sosial. Kecenderungan 

perkembangan dan implikasi dunia pendidikan di Indonesia di masa mendatang 

adalah: 

1. Berkembangnya pendidikan terbuka dengan modus jarak jauh (Distance 

Learning) 

2. Searing Resource bersama antar lembaga pendidikan/latihan dalam sebuah 

jaringan 

3. Penggunaan perangkat teknologi informasi interaktif , seperti CD-ROM 

Multimedia, dalam pendidikan secara bertahap menggantikan TV dan Video 

 

Distance.Learning  

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dalam bidang pendidikan, maka 

pada saat ini sudah dimungkinkan untuk diadakan belajar jarak jauh dengan 

menggunakan media internet  untuk menghubungkan antara mahasiswa dengan 

dosennya, melihat nilai mahasiswa secara online, mengecek keuangan, melihat 

jadwal kuliah, mengirimkan berkas tugas yang diberikan dosen dan sebagainya, 

semuanya itu sudah dapat dilakukan. Faktor utama dalam distance learning yang 

selama ini dianggap masalah adalah tidak adanya interaksi antara dosen dan 

mahasiswanya. 

 

Namun demikian, dengan media internet sangat dimungkinkan untuk melakukan 

interaksi antara dosen dan siswa baik dalam bentuk real time (waktu nyata) atau 

tidak. Dalam bentuk real time dapat dilakukan misalnya dalam suatu chatroom, 

interaksi langsung dengan real audio atau real video, dan online meeting. Yang tidak 

real time bisa dilakukan dengan mailing list, discussion group, newsgroup, dan 

buletin board. Dengan cara di atas interaksi dosen dan mahasiswa di kelas mungkin 

akan tergantikan walaupun tidak 100%. Bentuk-bentuk materi, ujian, kuis dan cara 

pendidikan lainnya dapat juga diimplementasikan ke dalam web, seperti materi dosen 

dibuat dalam bentuk presentasi di web dan dapat di download oleh siswa. Demikian 
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pula dengan ujian dan kuis yang dibuat oleh dosen dapat pula dilakukan dengan cara 

yang sama. 

 

Contoh Lain Pemanfaatan TIK di Pendidikan 

1. Perpustakaan elektronik (e-library) Revolusi teknologi informasi tidak hanya 

mengubah konsep pendidikan di kelas tetapi juga membuka dunia baru bagi 

perpustakaan. Perpustakaan yang biasanya merupakan arsip buku-buku 

dengan dibantu teknologi informasi dan internet dapat dengan mudah 

mengubah konsep perpustakaan yang pasif menjadi lebih agresif dalam 

berinteraksi dengan penggunanya. Dengan banyaknya perpustakaan 

tersambung ke internet, sumber ilmu pengetahuan yang biasanya terbatas ada 

di perpustakaan menjadi tidak terbatas 

2. Surat elektronik (e-mail) Dengan aplikasi e-mail, seorang guru, orang tua, 

pengelola, dan siswa dapat dengan mudah saling berhubungan. Pihak sekolah 

dapat membuat laporan perkembangan siswa dan prestasi belajar baik diminta 

orang tua atau pun tidak. Dalam kegiatan belajar diluar sekolah, siswa yang 

menghadapai kesulitam materi pelajaran dapat bertanya lewat e-mail kepada 

pihak sekolah atau guru bidang studi. Demikian pula untuk guru yang 

berhalangan hadir dapat memberikan tugas via e-mail kepada siswa. 

3. Ensiklopedia Sebagian perusahaan yang menjalankan ensiklopedia saat ini 

telah mulai bereksperimen menggunakan CD-ROM untuk menampung 

ensiklopedia sehingga duharapkan ensiklopedia di masa mendatang tidak 

hanya berisi tulisan dan gambar saja, tetapi juga video dan audio. 

4. Jurnal atau majalah ilmiah Salah satu argumentasi umumnya di dunia 

pendidikan Indonesia adalah kurangny akses informasi ke jurnal atau majalah 

ilmiah yang berada di internet sehingga memudahkan bagi para siswa untuk 

mengakses informasi ilmiah terkahir yang ada di seluruh dunia. 

5. Pengembangan homepage dan sistim distribusi bahan belajar secara 

elektronik (digital) Sistem pembelajaran melalui homepage dapat 

dikembangkan dalam bentuk sekolah maya (virtual school) sehingga semua 

kegiatan pembelajaran mulai dari akses bahan belajar, penilaian, dan kegiatan 

administrasi pendukung dapat secara online selama 24 jam. 
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6. Video teleconference Keberadaan teknologi informasi video teleconference 

memungkinkan bagi anak-anak di seluruh dunia untuk saling mengenal dan 

berhubungan satu dengan lainnya. Video teleconference di sekolah 

merupakan saranan untuk diskusi, simulasi dan dapat digunakan untuk 

bermain peran pada kegiatan belajar mengajar yang bersifat social. 

Disamping itu dapat pula untuk pengamatan proses eksperimen dari seorang 

guru. 

 

 

Jenis Aplikasi Teknologi Informasi  

Aplikasi teknologi informasi sangat terkait dengan aplikasi teknologi 

komputer dan komunikasi data dalam kehidupan. Hampir semua bidang kehidupan 

saat ini dapat memanfatkan teknologi komputer. Beberapa jenis aplikasi tersebut 

adalah : 

1. Aplikasi di bidang sains 

    Contohnya adalah aplikasi astronomi (perbintangan). 

2. Aplikasi di bidang teknik/rekayasa 

    Contohnya adalah pembuatan robot dengan menggunakan konsep kecerdasan      

    buatan agar robot lebih bijak. 

3. Aplikasi di bidang bisnis/ekonomi 

    Contohnya adalah e-business, e-marketing, e-commerce dan lain-lain. 

4. Aplikasi di bidang administrasi umum 

   Contohnya adalah aplikasi penjualan/distribusi barang, aplikasi penggajian    

   karyawan, aplikasi akademik sekolah dan lain-lain. 

5. Aplikasi di bidang perbankan 

    Contohnya adalah e-banking, ATM, dan m-banking. 

6. Aplikasi di bidang pendidikan 

    Contohnya adalah e-learning (distance learning). 

7. Aplikasi di bidang pemerintahan 

    Contohnya adalah e-government dan aplikasi inventarisasi kekayaan milik negara   
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    (IKMN). 

8. Aplikasi di bidang kesehatan/kedokteran 

    Contohnya adalah pemeriksaane kokar diogr af i yaitu suatu pemeriksaan non   

    invasif untuk menegakkan diagnose penyakit jantung. Dengan menggunakan alat  

    ini aktivitas otot-otot  jantung bisa dilihat langsung dilayar monitor dan lainnya. 

9. Aplikasi di bidang industri/manufaktur 

    Contohnya adalah simulasi komputer untuk ujicoba atas rancangan sistem baru. 

10. Aplikasi di bidang transportasi 

     Contohnya adalah aplikasi untuk mengatur jadwal penerbangan pesawat terbang. 

11. Aplikasi di bidang pertahanan keamanan 

     Contohnya adalah aplikasi sistem keamanan data dengan enkripsi. 

 

Buku putih Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menyatakan bahwa hasil 

penelitian TIK di Indonesia diharapkan mampu  berperan dalam: 

1. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat 

2. Meningkatkan daya saing bangsa 

3. Memperkuat persatuan dan kesatuan nasional 

4. Mewujudkan pemerintahan yang transparan 

5. Meningkatkan jati diri bangsa di tingkat internasional 

 

Dapat kita simpulkan bahwa para peneliti bidang TIK diharapkan lebih 

melihat user needs (kebutuhan pengguna atau stakeholder), lebih membumi dan 

memprioritaskan penelitian ke arah mencari solusi kebutuhan riil masyarakat. Tentu 

peneliti bidang TIK akan semakin sibuk karena disamping harus memilih tema 

penelitian yang siap terap untuk masyarakat, juga unggul dan dapat bersaing secara 

internasional, dan apabila diperlukan dapat membantu mewujudkan sistem 

pemerintahan yang bersih. Artinya penelitian yang dilakukan harus menjawab 

kepentingan beberapa stakeholder, yaitu: 

 

1. Masyarakat dan publik, untuk menuju masyarakat berbasis pengetahuan 

(knowledge based society) dan layanan elektronik (eServices) 

2. Pemerintah, untuk menuju eGovernment 
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3. Industri, untuk menuju industri TIK yang global dan berdaya saing 

4. Lembaga Iptek, untuk menuju lembaga Iptek kelas dunia 

 

Prioritas tema penelitian TIK yang direkomendasikan dalam buku putih 

tersebut ada 5 prioritas utama yang masing-masing memiliki bidang garapan seperti 

di bawah: 

1. Infrastruktur Informasi: jaringan informasi dan telekomunikasi, 

information exchange, digital broadcasting, perangkat keras komputer dan 

device pendukungnya, community access point 

2. Perangkat Lunak: sistem operasi, sistem aplikasi, bahasa pemrograman dan 

development tool, opensource, simulasi dan komputasi 

3. Kandungan (Content) Informasi: respositori dan information sharing, 

creative digital, data security, eServices 

4. Pengembangan SDM dan Kelembagaan: edukasi dan research center, 

sertifikasi dan kurikulum TIK, pengembangan software house lokal, 

inkubator bisnis dan competence center, pengembangan ICT park 

5. Regulasi dan Standardisasi: regulasi konvergensi TIK, pengembangan 

sistem insentif, standardisasi peralatan TIK, universal service obligation 

(USO). 

 

 

1. Tema Riset: Aplikasi perangkat lunak  berbasis open source  untuk layanan public 
dan kantor pemerintah. 
No Topik Target 2018 Indikator 

Keberhasilan 2018 
Capaian 2030 

1 Pengembangan 
sistem 
interoperabilitas 
antar perangkat 
lunak eGovernment 

Tersusunnya bakuan 
interoperabilitas 
perangkat lunak 
aplikasi eGovernment 

Layanan 
masyarakat secara 
elektroniks dapat 
dilakukan melalui 
satu portal 

Kemandirian, 
kreatifitas dan 
inovasi perangkat 
lunak berbasis open 
source untuk 
pelayanan publik 
dan pemerintahan 

2 Pengembangan 
perangkat lunak 
untuk administrator 
WiMAX produk 
lokal 

Perangkat lunak untuk 
administrator WiMAX 
teruji dan tersedia bagi 
masyarakat sebagai 
FOSS 

Layanan dan 
produk 
telekomunikasi 
berbasis WiMAX 
dalam negeri 
meningkat 
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3 Penyusunan 
strategi penerapan 
eGovernment, 
fokus pada 
interoperabilitas, 
uji coba melalui 
proyek 
percontohan 

Interoperabilitas 
aplikasi eGovernment 
antar instansi terwujud 

Peningkatan 
kecepatan, 
ketepatan, dan 
akurasi layanan 
pada masyarakat 

 

 
2. Tema Riset: Aplikasi perangkat lunak berbasis open source untuk pendidikan. 
No Topik Target 2018 Indikator 

Keberhasilan 2018 
Capaian 2030 

1 Pengembangan 
antarmuka (baik 
software maupun 
hardware) yang 
sesuai untuk 
berbagai tingkatan 
penguasaan TIK, 
terutama untuk 
murid SD, orang 
berkebutuhan 
khusus, dan daerah 
rural. 

Prototipe antar muka, 
produk masal hardware 
berbasis OSS 
 
 

Prototipe 
digunakan pada 
lembaga 
pendidikan 

Kemandirian, 
kreatifitas dan 
inovasi perangkat 
lunak berbasis open 
source untuk 
Edukasi 

2 Pembangun bahan 
edukasi berbasis 
TIK, untuk 
mempermudah 
para guru 
memroduksinya 

Terwujudnya perangkat 
lunak edukasi yang 
dapat dipergunakan 
oleh pada Guru dalam 
proses belajar mengajar 

Akselerasi 
penggunaan bahan 
ajar dalam bentuk 
elektronis 

 

3 Knowledge 
management 
system 

KMS software 
teraplikasikan 

Meningkatnya 
pemakaian 
software KMS 

 

4 Virtual laboratory Terbentuknya Virtual 
laboratory 

Tumbuhnya virtual 
laboratory 

 

5 Pengembangan 
repository bahan 
ajar  (courseware) 
untuk pendidikan 
formal dan non 
formal, sesuai 
strata 

Repository bahan ajar 
yang siap diisi 

Meningkatnya 
pemakaian 
repository bahan 
ajar 

 

6 Konsep pengajaran 
yang terpadu 
menggunakan TIK 

Konsep sudah teruji 
skala kecil dan siap 
diimplementasikan 

Meningkatnya 
pemakaian konsep 
dalam pengajaran 
terpadu dg TIK 

 

7 Pengembangan 
digital library 

Terbentuknya digital 
library hingga di 

Meningkatnya 
jumlah digital 
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sekolah menengah atas library 
8 Pemakaian e-book 

menggantikan buku 
kertas (sehingga 
murid tidak perlu 
selalu membeli 
buku baru) 

Pemakaian e-book 
hingga sekolah 
menengah atas 

Banyaknya sekolah 
yang menyatakan 
membebaskan 
murid tidak 
membeli buku dan 
memakai e-book 
yang disediakan 
depdiknas 

 

9 Pelatihan bagi 
guru, pendidik 

Terlatihnya seluruh 
guru sekolah menengah 

Para guru 
menggunakan 
materi ajar berbasis 
TIK 

 

10 Pendirian training 
center untuk para 
guru 

Terbentuknya training 
center di setiap propinsi 

Seluruh propinsi 
mempunyai 
training center 
untuk para guru 

 

11 Sosialisasi 
pengajaran terpadu 
menggunakan TIK 

Tersosialisaikannya 
pengajaran terpadu 
menggunakan TIK di 
seluruh kota madya dan 
kota kabupaten 

Seluruh pendidik di 
tingkat kota madya 
dan kota kabupaten 
sudah mengerti 
tentang pengajaran 
terpadu 
menggunakan TIK 

 

 
3. Tema Riset: Aplikasi pernagkat lunak berbasis open source untuk UMKM 
No Topik Target 2018 Indikator 

Keberhasilan 2018 
Capaian 2030 

1 Melakukan studi 
terhadap kebutuhan 
TIK UMKM 
Bengkulu. 
Termasuk di dalam 
studi ini adalah 
segmentasi UKM 
berdasarkan besar 
perusahaan dan 
bidang usahanya. 

Hasil studi kebutuhan 
TIK UMKM sesuai 
dengan segmentasinya 
 
 

Laporan dan 
prototype 

Kemandirian, 
kreatifitas dan 
inovasi perangkat 
lunak berbasis open 
source untuk 
UMKM 

2 Membangun Distro 
lokal untuk 
perangkat lunak 
open source yang 
memenuhi 
kebutuhan UMKM, 
dimana selain paket 
standar 
perkantoran, 
disertakan juga 

Distro perangkat lunak 
open source untuk 
UMKM 

Meningkatnya 
pemakaian distro 
perangkat lunak 
open source untuk 
UMKM 
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modul keuangan 
3 Sistem insentif bagi 

pengembang TIK 
yang digunakan 
UMKM 

Kehadiran Peraturan 
Menteri tentang sistem 
insentif bagi 
pengembang FOSS 
untuk UMKM 

Pertumbuhan 
pengembang 
dan/atau 
peningkatan 
kualitas  FOSS utk 
UMKM 

 

4 Pendirian pusat 
pelatihan dan 
pendampingan 
untuk UMKM 

Terbangunnya pusat 
pelatihan dan 
pendampingan untuk 
UMKM pada sentra 
kegiatan UMKM 

Kontribusi pusat 
pelatihan dan 
pendampingan 
untuk UMKM 
terhadap 
pertumbuhan bisnis 
UMKM 

 

 
4. Tema Riset: Aplikasi perangkat lunak berbasis open source untuk kesehatan 
No Topik Target 2018 Indikator 

Keberhasilan 2018 
Capaian 2030 

1 Pengembangan 
pencitraan 
diagnostik untuk 
instrumen medik 
dan telemedicine  
 

Pencitraan diagnostik 
untuk instrumen medik 
berbasis OSS dan 
pengukuran jarak jauh 

Implementasi OSS 
untuk Pencitraan 
diagnostik bidang 
medis dan 
pengukuran jarak 
jauh 

Kemandirian, 
kreatifitas dan 
inovasi perangkat 
lunak berbasis open 
source untuk 
kesehatan (Health 
care) 

2 Sistem Supply 
Chain Management  
untuk distribusi 
bahan baku obat 

Terselesaikannya 
permasalahan distribusi 
bahan baku obat 

Harga obat menjadi 
lebih murah 

 

3 Sistem fitogeografi 
menyeluruh 
tumbuhan obat 
diwilayah 
Bengkulu 
 

Peta fitogeografi di 
wilayah Bengkulu 
tentang tanaman obat 
 

Digunakannya 
sistem fitogeografi 
untuk 
pengembangan 
obat  

 

4 Pengembangan 
perangkat lunak 
untuk mendukung 
piranti biosensor 

Piranti biosensor bisa 
dijalankan OSS 

OSS untuk aplikasi 
yang mendukung 
penggunaan 
biosensor sdh 
semakin meningkat 

 

5 Sistem cerdas 
untuk mendukung 
hasil diagnosis 
penyakit 

Sistem cerdas untuk 
diagnosis penyakit 

Implementasi 
sistem cerdas 
berbasis OSS untuk 
aplikasi diagnosis 
penyakit semakin 
meningkat 
jumlahnya 
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5.Tema Riset: Manusia dalam pengembangan dan pendayagunaan TIK 
No Topik Target 2018 Indikator 

Keberhasilan 2018 
Capaian 2030 

1 Kajian Pemetaan 
Industri dan 
karakteristik pelaku 
TIK di Bengkulu 

Diperolehnya peta 
karakterisik pelaku TIK 
dari sudut supply and 
demand 

Peta karakteristik 
menjadi acuan 
utama untuk 
menetapkan 
strategi dan 
kebijakan bagi 
pelaku TIK 

Masyarakat TIK 
yang informatif dan 
kreatif untuk 
menciptakan produk-
produk yang inovatif 

2 Strategi 
pemberdayaan 
manusia Bengkulu 
dalam TIK 

Diperolehnya strategi 
pembedayaan dengan 
membagi atas 
kelompok Perkotaan 
dan Pedesaan 

Strategi 
perberdayaan 
terbukti berjalan 
untuk 
mengakselerasi 
kreatifitas 
pendayagunaan 
TIK 

 

3 Intrusi program - 
program 
pengembangan 
karakter manusia 
TIK 

Adanya program baku  
yang teruji untuk 
pengembangan pelaku 
TIK dari sisi 
Awareness, 
Pendayagunaan, dan 
Kreatifitas  

Akselerasi 
tumbuhnya 
kesadaran 
pendayagunaan 
TIK melalui 
kreatifitas. 

 

4 Uji penerapan 
program 
peningkatan 
kreativitas melalui 
pendayagunaan 
teknologi digital 

Adanya program yang 
secara khusus 
mendorong peningkatan 
kretifitas penciptaan 
produk TIK 

Jumlah produk TIK  
innovative yang 
dihasilkan dari 
peserta program 
peningkatan 
kreatifitas 

 

5 Kampanye 
keberhasilan SDM 
TIK 

Terapresiasinya 
keberhasilan pelaku 
TIK dalam 
pengembangan produk 
TIK yang Kreatif  dan 
yang memanfaatkan 
TIK untuk 
menghasilkan produk 
kreatif 

Kualitas dari 
pelaku TIK yang 
mendapatkan 
apresiasi 

 

 

 


