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LATAR BELAKANG 

Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dalam proses pengolahan sumber daya alam 
Indonesia berkembang pesat dan berdampak pada 
peningkatan ekonomi Indonesia, akan tetapi 
aktivitas tersebut juga mengakibatkan penurunan 
kualitas lingkungan. Untuk mencegah dan 
mengurangi dampak penurunan kualitas lingkungan 
dari aktivitas industri tersebut diperlukan perhatian 
khusus dalam proses produksi, karakterisasi dan 
jenis produk yang dihasilkan serta pengelolaan 
limbah yang dihasilkan. Penerapan teknologi bersih 
diperlukan agar dampak penurunan kualitas 
lingkungan dari aktivitas industri dapat dicegah dan 
diturunkan serta kelestarian lingkungan tetap 
terjaga.   
 
Indonesian Clean Technology Meeting 2017 
merupakan wahana pertemuan para pakar, praktisi, 
pemangku kebijakan dan generasi muda yang 
peduli dengan teknologi bersih dari universitas, 
lembaga penelitian, pemerintah dengan tujuan 
sebagai ajang tukar pendapat dan informasi ilmiah, 
perencanaan riset teknologi bersih Indonesia 
kedepan, sharing hasil penelitian, serta sebagai 
sarana komunikasi bagi para peneliti dari berbagi 
lembaga penelitian,  institusi pendidikan, industri 
dan pemerintah untuk membangun jejaring dan 
sinergi dalam meningkatkan kualitas riset di 
Indonesia. Meeting ini ditujukan bagi partisipan 
dengan latar belakang bidang penelitian material, 
biologi lingkungan, kimia lingkungan, bioproses, 
teknik lingkungan, praktisi terkait dan orang orang 
yang peduli dengan teknologi bersih dan 
kelestarian lingkungan. Diharapkan semua 
partisipan dan stakeholder baik dari institusi 

pemerintah maupun Industri dapat membentuk 
kerjasama demi mewujudkan produk riset yang 
dapat dimanfaatkan bagi masyarakat industri di 
Indonesia. Indonesian Clean Technology Meeting 
2017 dipaparkan secara interaktif dan komunikatif 
dari para pakar dan praktisi di bidang teknologi 
bersih dan lingkungan.  
 

TOPIK MEETING 
1. Proses produksi bersih 
2. Produk dan material ramah lingkungan 
3. Teknologi dan manajemen pengolahan air dan  

limbah  
4. Pemantauan lingkungan 
5. Energi ramah lingkungan 

 
KEYNOTE SPEAKER  
1. Kepala DinasLingkungan Hidup Jawa Barat 
2. Prof. Dr. Tjandra Setiadi (Teknik Kimia ITB) 
3. Dr. Eko Sugiharto (PSLH UGM) 
4. Prof. Dr. Myrtha Karina (LPTB LIPI) 

 
INVITED SPEAKER 
Dr. Anto Sugiarto. M.Eng  
Dr. Hari Rom Hariyadi 
 
 

 

LOKA PENELITIAN TEKNOLOGI BERSIH 



ABSTRAK DAN MAKALAH 
Panitia Indonesian Clean Technology Meeting 2017  
mengharapkan partisipasi dari para peneliti di   berbagai 
lembaga penelitian dan universitas di bidang ilmu 
teknologi bersih dan lingkungan untuk dapat 
menyampaikan makalah hasil penelitiannya dalam 
bentuk presentasi poster sebagai representasi 
perkembangan riset teknologi bersih dan lingkungan di 
Indonesia. 

Makalah yang dipresentasikan akan diseleksi oleh 
panitia pengarah  berdasarkan abstrak yang dikirimkan 
kepada panitia. Abstrak terdiri dari 200-250 kata, 
dituliskan dengan jarak 1 spasi dalam bahasa Indonesia 
dan Inggris, memuat judul makalah, nama penulis dan 
instansi, serta alamat email. Makalah yang telah 
dipresentasikan akan diterbitkan dalam bentuk   e-
prosiding ber e-ISSN. Format penulisan dapat dilihat 
pada website Indonesian Clean Technology Meeting 
2017 (situs.opi.lipi.go.id/ictmeeting2017). 

 

TANGGAL PENTING 
Batas akhir penerimaan abstrak: 30 Juni 2017 
Pemberitahuan hasil seleksi abstrak:  31 Juli 2017 
Batas akhir pengiriman makalah lengkap:  
13 September 2017 
Batas akhir pembayaran dan registrasi:  
13 September 2017 
 

Abstrak dan makalah lengkap dapat dikirim via email: 
ICTMeeting2017@gmail.com 

BIAYA  
 
 Umum/Industri : Rp. 500.000 
 Dosen/Peneliti : Rp. 250.000 
 Mahasiswa : Rp. 200.000 
 CD prosiding : Rp.   50.000 
 
Pembayaran dapat dilakukan ke:  
MANDIRI KCP Bandung Naripan 
No. Rekening: 132-001080291.7 
Atas nama: PT. RCChem Learning Centre 
Bukti pembayaran harap dikirim lewat email ke: 
ICTMeeting2017@gmail.com 

 
SEKRETARIAT SEMINAR 

Loka Penelitian Teknologi Bersih LIPI 
Gedung 50, lantai 1 

Kampus LIPI, Jl. Sangkuriang Bandung 
Telp. 022 2503051, Fax. 022 2503240 

Website: 
Email: ICTMeeting2017@gmail.com 

Contact Person: Titin Rosidah (HP: 085723394046) 
Etih T. Setiati (HP: 085106113221) 

  

 

 

 

 

 

FORMULIR PENDAFTARAN 
Indonesia Clean Technology Meeting 2017 

20 September 2017 
 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama&gelar : …………………………………………………… 

Profesi  : ………………………………………………….. 

Instansi : ………………………………………………….. 

   ………………………………………………….. 

Alamat  : ………………………………………………….. 

   ………………………………………………….. 

Telp/HP : ………………………………………………….. 

Email  : ………………………………………………….. 

Dengan ini mendaftarkan sebagai peserta/ 
pemakalah seminar*  

 ……………,…………………….., 2017 

 

 (……………………………………) 

 
 

*coret yang tidak perlu 


