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Visi dan target pembangunan yang

dilakukan pemerintah sebagai usaha

untuk mewujudkan bangsa Indonesia

yang makmur, adil dan sejahtera

tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah

Nasional.

Ketahanan pangan dan energi merupakan bidang yang menjadi

prioritas nasional dalam RPJMN 2010 – 2014.

Sejalan dengan RPJMN 2010-2014, prioritas ketahanan pangan

diarahkan untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian

pangan serta kecukupan gizi masyarakat secara luas, salah

satunya adalah melalui pencanangan program swasembada

daging 2014. sasaran pencapaian ketahanan energi nasional

adalah untuk menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional

melalui restrukturisasi kelembagaan dan  optimalisasi

pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya.
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Saat ini RPJMN 2010 – 2014 telah sampai di penghujung waktu

dari target yang dicanangkan. Telah banyak upaya yang dilakukan

oleh berbagai pihak termasuk oleh para akademisi dan cendikia

dalam mengisi RPJMN 2010 – 2014.

UPT Balai Pengembangan Proses dan Teknologi Kimia – LIPI

misalnya sebagai salah satu institusi riset yang memiliki

kompetensi pengembangan dan implementasi riset di bidang

pangan, pakan dan energi, telah pula berupaya melakukan

kegiatan penelitian sesuai dalam RPJMN 2010 – 2014.

Berdasarkan hasil – hasil penelitian yang diperoleh dapat ditarik

benang merah bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan,

pakan dan energi nasional diperlukan suatu program yang

dilaksanakan secara sinergi satu dengan yang lain. Jika dilakukan

secara parsial maka yang terjadi adalah tarik ulur kepentingan

pembangunan sektoral yang justru dapat mengakibatkan

kerugian besar.

Sebagai salah satu langkah untuk berperan dalam pencapaian

sinergi kemandirian pembangunan di bidang pangan, pakan dan

energi maka UPT BPPTK – LIPI bekerja-sama dengan Perguruan

tinggi Nasional akan menyelenggarakan kegiatan seminar

berskala Nasional di Kota Yogyakarta dalam dalam rangka

menjaring pemikiran, menyatukan presepsi, dan menghasilkan

kertas kerja yang akan sangat berguna bagi pemangku

kepentingan dalam menyusun strategi pembangunan di masa

yang akan datang, khususnya dalam hal pemanfaatan riset dan

teknologi bagi masyarakat luas.

Berdasarkan hasil – hasil penelitian yang

diperoleh dapat ditarik benang merah bahwa

untuk mewujudkan ketahanan pangan, pakan

dan energi nasional diperlukan suatu program

yang dilaksanakan secara sinergi satu dengan

yang lain.
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