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(Jakarta, 04/11/2018), Bertempat di Pulau Dewata, tepatnya di Kuta, Indonesia dipercaya sebaga tuan rumah penyelenggaraan
19th International Conference in Asia-International Union of Materials Research Societies (ICA-IUMRS), Rabu (30/10).
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Konferensi yang dihadiri 200 peserta dari 20 negara ini bertujuan unntuk membahas berbagai hal yang terkait dengan
pekembangan penguasaan tekologi material maju di dunia.

Peneliti Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) sekaligus sebagai President MRS-Indonesia, Prof. Evvy Kartini mengatakan,
material maju saat ini sangat dibutuhkan oleh industri. Di Indonesia penguasaan teknologi ini masih pada tahap pengembangan
ilmu material maju, kebanyakan masih pada tahapan penelitian.

“Indonesia masih pada tahapan pengembangan untuk penelitian seperti nano teknologi, biomaterial, material penyimpan energi
dan lain-lain. Namun ada yang sudah pada tahap industri seperti smart magnet untuk anti radar, lithium ion batery dll,” jelas
Evvy.

Menurutnya, saat ini negara yang paling maju dalam pemanfaatan material maju ini adalah Jerman. Selain berbagai inovasi
yang dihasilkan, di Jerman, material maju telah diaplikasikan di berbagai bidang khususnya dalam mendukung industrinya.

BATAN sebagai lembaga pemerintah yang salah satu tugasnya adalah melakukan pengembangan iptek nuklir turut
berkontribusi dalam penguasaan teknologi material maju. “Peran teknologi nuklir sangatlah penting dalam hal pengembangan
material maju, khususnya teknik hamburan neutron yang bersumber dari reaktor sebagai pendeteksi Lithium ion dalam baterai,
dan juga bahan magnet,” tambahnya.

Dalam pengembangan material maju ini, Indonesia lanjut Evvy, harus dapat menggandeng kerja sama dengan institusi luar
negeri yang memiliki fasilitas kelas dunia, sehingga hasil dari penelitiannya juga berkelas dunia. Untuk itulah ajang konferensi
seperti ini terus diperlukan sebagai sarana berbagi pengalaman terkait penguasaan teknologi material maju di dunia.

Kepala BATAN, Djarot Sulistio Wisnubroto menganggap pengembangan teknologi material maju di Indonesia sangat perlu dan
mendesak untuk menghadapi kemajuan industri di masa yang akan datang. “Kita tidak bisa mengelak dengan hadirnya industri
4.0, hal yang paling mendasar pada masa ini adalah pemanfaatan internet yang menyebabkan hampir semua dokumen
paperless, tapi perangkat yang akan digunakan perlu bateri tahan lama,” ungkap Djarot.

Untuk itulah, ungkap Djarot, BATAN mengembangkan baterai lithium. Dalam hal ini, BATAN mempunyai kepakaran di bidang
analisis terhadap komposisi baterai yang presisi sehingga mampu menghasilkan baterai yang berkualitas tinggi.

Ia menegaskan, sebagai upaya mendukung kemajuan pengembangan teknologi material maju di Indonesia, pihaknya membuat
konsorsium yang melibatkan universitas, Kementerian, dan pihak swasta. “Dengan cara tersebut diharapkan bukan hanya
swasta yang tertarik dengan teknologi BATAN, tapi kementerian dapat ikut membantu membuat regulasi untuk mempermudah
produk kita. Dan tantangannya adalah, harus mampu mengalahkan produk impor yang mungkin diproduksi massal dan murah,”
lanjutnya.

Sementara Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Sri Adiningsih menilai konferensi ini memiliki peran strategis.
Menurutnya masyarakat material sains akan sangat membantu merealisasikan pembangunan berkesinambungan yang ramah
lingkungan.

"Karena kita juga memiliki komitmen didalam kesepakatan iklim Paris 2015, mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29%
sampai tahun 2030, dan tentunya perlu didukung oleh semua pihak," katanya.

Pemerintah Indonesia disebut memiliki komitmen besar dalam mewujudkan pembangunan berkesinambungan yang ramah
lingkungan. Salah satu wujud komitmen itu melalui penciptaan kota hijau.

"Indonesia sudah bekerja keras diantaranya kan ada proper yang sudah 15an tahun perusahaan-perusahaan diaudit
pemenuhannya terhadap lingkungan, dan kota-kota juga mulai banyak yang hijau, dan juga energi baru terbarukan serta
mengurangi kebakaran di pulau Sumatera dan Kalimantan dan juga hasilnya sudah kelihatan," ujarnya.

Ia berharap, melalui konferensi internasional kali ini menghasilkan capaian signfikan, diantaranya soal realisasi green
technology. masyarakat material sains pun diminta merumuskan roadmap dari implementasi green technology dalam
mendukung pembangunan bekelanjutan. (Pur)
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