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Bidang dan Topik Unggulan Tahun 2020 - 2024 
 

No. Bidang 
Unggulan 

Tema Riset Topik Riset Target Sasaran 

1 Kebencanaan Teknologi dan 
Manajemen 
Hidrometeorologi 

Mitigasi 
pengurangan risiko 
bencana 

1. Instrumentasi teknologi mitigasi 
bencana banjir 

2. Pemetaan wilayah potensi dan rawan 
bencana banjir 

3. Rekomendasi konsep, strategi, 
inovasi, manajemen komunikasi 
dalam mitigasi bencana 
hidrometeorologi 

4. Rekomendasi konsep, strategi, inovasi 
kebijakan tata kelola mitigasi bencana 
hidrometeorologi 

5. Teknologi Hibrid mekanisasi dan AI 
pencegahan bencana hidrometeorologi  

6. Rencana strategi membangun kota 
tangguh bencana 

Pencegahan dan 
kesiapsiagaan 

1. Teknologi inderaja untuk deteksi dini 
potensi banjir dan longsor 

2. Desain dan implementasi early 
warning system pada bendungan 

Rehabilitasi dan 
rekonstruksi 

1. Rehabilitasi lahan dan sosial 
masyarakat 

2. Pemulihan  sosial, ekonomi, budaya, 
dan kesehatan 

3. Teknologi rehabilitasi dan 
rekonstruksi pasca banjir 

4. Perlindungan hukum korban pasca 
bencana 

5. Penegakan hukum mengenai 
pencemaran sungai citarum 

6. Regulasi lahan hijau dan perlindungan 
hutan mangrove 

7. Relokasi masyarakat pinggir sungai 
citarum 

8. Pertimbangan bencana dalam 
pemindahan ibu kota 

9. Rencana strategi membangun kota 
tangguh bencana 

Tanggap darurat 1. Teknologi sisfo tanggap darurat 
terpadu 

2. Rekomendasi konsep, strategi, 
inovasi, manajemen komunikasi 
tanggap darurat bencana 

3. Rekomendasi konsep, strategi, inovasi 
kebijakan tata kelola tanggap darurat 
bencana 

Regulasi dan budaya 
sadar bencana 

1. Model Eco Village/Eco Campus 
2. Psikologi dan perilaku masyarakat 

 



 

sadar bencana 
3. Rekomendasi konsep,  strategi, 

inovasi, manajemen komunikasi sadar 
bencana 

4. Rekomendasi konsep, strategi, inovasi 
kebijakan dalam tata kelola siaga 
bencana 

5. Analisis regulasi kebencanaan 
6. Pemberlakuan CSL dalam bencana 

banjir 
7. Kesadaran hukum masyarakat tentang 

kebencanaan 
8. Penanggulangan dan pengawasan 

korban bencana 
9. Penegakan hukum terhadap 

pelanggaran penanganan korban 
bencana 

10. Hak konstitusional korban bencana 

2 Sosial 
Humaniora - 
Seni Budaya - 
Pendidikan 

Kajian 
Pembangunan 
Sosial Budaya 

Kearifan lokal 1. Indeks dan pemetaan modal budaya 
per wilayah 

2. Peningkatan kapasitas dan manajerial 
petani/nelayan/pelaku usaha 
tani/perikanan komoditi pertanian 
khas karawang 

3. Sistem pengembangan rantai nilai 
pada klaster komoditas lokal dalam 
upaya meningkatkan produksi dan 
kontinuitas pasokan yang berorientasi 
pasar terstruktur 

4. Aplikatif pelestarian dan perlindungan 
nilai budaya khas karawang melalui 
ekonomi digital 

5. Peran kearifan lokal dalam 
penanganan masalah kesehatan 
maupun sebaliknya 

6. Rekomendasi konsep, strategi, 
inovasi, manajemen komunikasi 
dalam revitalisasi kearifan lokal 

7. Rekomendasi konsep, strategi, inovasi 
kebijakan revitalisasi kearifan lokal 
pendukung penyelenggaraan politik 
dan pemerintahan di Indonesia 

8. Masyarakat sadar teknologi 
pengolahan terubuk 

9. Living law, hukum adat dan syari’ah 
10. Proses penyelesaian permasalahan 

hukum berdasarkan kearifan lokal 
11. Regulasi kearifan lokal dalam 

peningkatan masyarakat yang sadar 
hukum 

12. Revitalisasi hukum mengenai kearifan 
lokal dalam meningkatkan masyarakat 
hukum 

13. Penyelesaian pelanggaran adat dalam 
masyarakat hukum adat 

14. Status kepala adat dalam kekuasaan 

 



 

kehakiman 
15. Pengembangan karya kearifan lokal 

dari sumberdaya yg diolah dengan 
teknologi dan menghasilkan karya 
seni yang memiliki identitas dan 
keotentikan yg melekat pada 
masyarakat dan budaya lokal  

16. Pengembangan produk kearifan lokal 
dengan kemajuan teknologi dalam 
memajukan industri kreatif 

Indigenous studies 1. Peta potensi dan masalah masyarakat 
tradisional/adat 

2. Peta potensi religiusitas masyarakat 
tradisional 

3. Peran budaya dalam penanggulangan 
masalah kesehatan 

4. Perbaikan perilaku kesehatan 
masyarakat melalui berbagai 
pendekatan 

5. Pemberdayaan masyarakat adat dalam 
pembangunan ekonomi 

6. Revitalisasi seni dan budaya 
tradisional 

7. Rekomendasi konsep, strategi, 
inovasi, manajemen komunikasi 
budaya dalam mendukung 
pembangunan di tingkat lokal 

8. Rekomendasi konsep, strategi, inovasi 
kebijakan tata kelola masyarakat 
tradisional/adat dalam 
penyelenggaraan politik dan 
pemerintahan 

9. Peningkatan regulasi  masyarakat 
hukum adat 

10. Revitalisasi kebijakan tata kelola 
masyarakat tradisional sadar budaya 

11. Perlindungan hukum bagi masyarakat 
adat dan produk-produk budaya 

12. Pengakuan masyarakat hukum adat 
13. Perlindungan negara/kepala desa 

dalam situs purbakala 

Kajian Penguatan 
Modal Sosial 

Pengentasan 
kemiskinan & 
kemandirian pangan 

1. Inovasi pengelolaan potensi ekonomi 
melalui kekuatan pangan lokal 

2. Inovasi pengelolaan budidaya 
komoditi unggul Karawang dalam 
membangun kekuatan pangan lokal 

3. Pengembangan produk pangan 
berbasis pangan lokal untuk 
memperbaiki derajat kesehatan 
masyarakat 

4. Peningkatan produksi pertanian demi 
menunjang ketahanan pangan 

5. Sistem informasi kemandirian pangan 
terintegrasi (SIKAT) untuk menjamin 

 



 

ketersediaan, keterjangkauan, dan 
konsumsi pangan bagi masyarakat 

6. Rekomendasi konsep, strategi, inovasi 
kebijakan pemerintah daerah dalam 
tata kelola kemandirian dan ketahanan 
pangan berkelanjutan 

7. Rekomendasi konsep, strategi, inovasi 
kebijakan pengentasan kemiskinan di 
daerah 

8. Rekomendasi konsep, strategi dan 
manajemen komunikasi dalam upaya 
pengentasan kemiskinan dan 
kemandirian pangan 

9. Rekomendasi strategi kolaborasi 
pengembangan ekonomi dalam upaya 
peningkatan kesejahteraan masyarakat 

10. Pengembangan ekonomi dan bisnis 
berbasis syariah 

11. Peningkatan regulasi dalam 
pengentasan kemiskinan dan 
kemandirian pangan 

12. Kebijakan monopoli dalam 
menentukan harga pangan 

13. Pengembangan kemandirian pangan 
melalui pemanfaatan lahan 
pekarangan warga desa sekitar 
sebagai media tumbuh kembang 
pangan 

14. Inovasi pengelolaan potensi ekonomi 
berbasis pangan lokal 

Rekayasa sosial & 
pengembangan 
pedesaan 

1. Formula optimasi rekayasa sosial 
untuk peningkatan kapasitas desa 

2. Formula optimasi pengelolaan 
agrowisata untuk peningkatan 
kapasitas desa 

3. Formula optimasi rekayasa sosial 
untuk peningkatan kesadaran akan 
keragaman 

4. Sistem informasi desa terpadu 
5. Model pemberdayaan masyarakat 

miskin berbasis modal sosial melalui 
pemanfaatan ekonomi lokal 

6. Pemetaan modal sosial masyarakat 
desa 

7. Peningkatan kapasitas aparatur 
pemerintahan desa 

8. Pengembangan modal sosial sebagai 
sarana harmonisasi penyelenggaraan 
politik dan pemerintahan di tingkat 
lokal 

9. Rekomendasi konsep, strategi dan 
manajemen komunikasi peningkatan 
kapasitas masyarakat desa 

10. Model Socio-Technopreneur dalam 
pengembangan BUMDES 

 



 

Kajian Ekonomi 
dan Sumber Daya 
Manusia 

Kewirausahaan, 
koperasi, dan 
UMKM 

1. Formula penguatan kapasitas 
masyarakat untuk pengelolaan sumber 
daya agraria 

2. Ekonomi global dari aspek syariah 
3. Regulasi, kebijakan pengelolaan SDM 

pertanian dan lembaga pertanian 
4. Sistem layanan terintegrasi koperasi 

dan UMKM (layanan kelembagaan, 
SDM, produksi, pembiayaan, 
pemasaran, pengembangan IT, 
pengembangan jaringan kerjasama) 

5. Model strategi pengembangan produk 
UMKM berkreasi nilai khas 
Karawang yang berdaya saing 

6. Pengembangan dan peningkatan 
techno-socio preneur 

7. Rekomendasi konsep,  strategi, 
inovasi kebijakan pengembangan 
kewirausahaan, koperasi dan UMKM 

8. Rekomendasi konsep, strategi dan 
manajemen komunikasi pengelolaan 
kewirausahaan, koperasi, dan UMKM 

9. Peningkatan kapasitas SDM dalam 
pengelolaan kewirausahaan, koperasi, 
dan UMKM 

10. Kewirausahaan, koperasi, dan 
UMKM dalam perspektif hukum 

11. Indikator ekonomi dalam 
pembangunan pertanian 

12. Revitalisasi koperasi UMKM dan 
kelembagaan tani 

13. Kemitraan pertanian yang terintegrasi 
14. Strategi dan kebijakan pengembangan 

koperasi dan UMKM 
15. Perlindungan terhadap konsumen 

Fintech 
16. Kewirausahaan koperasi UMKM 
17. Pemberdayaan masyarakat melalui 

pinjaman online 
18. Pengawasan Fintech dan bank emok 
19. Regulasi kewirausahaan dan UMKM 

dalam perspektif hukum 
20. Sinkronisasi hukum dan harmonisasi 

mengenai regulasi investasi di daerah 
21. Jaminan kebendaan bagi UMKM dan 

koperasi 
22. HAKI dan persaingan usaha 
23. Kontrak dan TTD Elektronik untuk 

UMKM 
24. Peran lembaga UMKM dalam 

memberdayakan UMKM Desa 
25. Optimalisasi dana koperasi 
26. Pengembangan model inovasi 

teknologi dalam meningkatkan 
kinerja UMKM 

27. Rancangan tempat kerja UKM yang 
nyaman, aman, sehat, efektif, dan 

 



 

efisien  
28. Strategi penguatan kewirausahaan, 

koperasi, dan UMKM berbasis 
sumber daya  

29. Analisis dan perancangan model 
untuk peningkatan employee 
engagement dalam organisasi  

Pendidikan 
berkarakter dan 
berdaya saing 

1. Desain pendidikan berkarakter 
kebangsaan berbasis nilai-nilai agama 
dan budaya nasional yang berdaya 
saing global 

2. Teknologi penunjang pendidikan 
(digital learning) 

3. Penyuluhan pertanian berkarakter 
sebagai modal utama pembangunan 
pertanian 

4. Peningkatan IPTEK petani 
berkarakter dalam era globalisasi 

5. Rekomendasi konsep, strategi, inovasi 
kebijakan pendidikan karakter di 
pesantren 

6. Rekomendasi konsep, strategi, inovasi 
kebijakan pendidikan karakter di 
pendidikan umum 

7. Rekomendasi konsep,  strategi dan 
manajemen komunikasi dalam 
pengembangan pendidikan 
berkarakter berbasis nilai-nilai agama 
dan budaya nasional yang berdaya 
saing global 

8. Inovasi pendidikan dalam 
pengembangan keterampilan 
kepemudaan 

9. Penegakan hukum melalui pendidikan 
berkarakter yang berdaya saing 

10. Inovasi pendidikan dalam 
mempersiapkan calon tenaga 
kesehatan berkarakter dan berdaya 
saing 

11. Kebijakan pendidikan berkarakter di 
pesantren 

12. Regulasi Pendidikan berkarakter dan 
berdaya saing 

13. Kompetensi industri 4.0 menuju SDM 
unggul 

14. Strategi peningkatan motivasi berdaya 
saing 

15. Pembuatan media pembelajaran ilmu 
keteknikan 

16. Peningkatan kepedulian dan 
kompetensi masyarakat berwawasan 
lingkungan 

Seni-budaya 
pendukung 
pariwisata 

1. Desain penguatan seni budaya lokal 
nasional sebagai tulang punggung 
pariwisata 

 



 

2. Identifikasi karya seni dan inovasi 
dalam bidang ekonomi digital 

3. Smart tourism system (smart 
experience, smart business ecosystem, 
and smart destination) 

4. Rekomendasi konsep, strategi dan 
manajemen komunikasi pengelolaan 
pariwisata 

5. Rekomendasi konsep, strategi, 
manajemen kerjasama internasional 
pengelolaan pariwisata 

6. Pemetaan rantai nilai ekonomi 
seni-budaya pendukung pariwisata 

7. Rekomendasi konsep, strategi, inovasi 
kebijakan revitalisasi seni dan budaya 
pendukung pariwisata 

8. Rekomendasi konsep, strategi, inovasi 
kebijakan dalam pengelolaan 
pariwisata 

9. Bisnis global dari aspek syari’ah 
(wisata dan hotel) 

10. Pengembangan model transfer 
knowledge seni budaya pendukung 
pariwisata berbasis IOT 

11. Perlindungan hukum seni budaya 
pendukung pariwisata 

 
 

Bidang Non Unggulan dan Topik Non Unggulan Tahun 2020 - 2024 
 

No. Fokus Riset Tema Riset Topik Riset Target Sasaran 

1 Pangan - 
Pertanian 

Teknologi 
Pemuliaan Bibit 
Tanaman 

Pemanfaatan teknik 
radiasi untuk pencarian 
galur mutan unggul 

1. 5 varietas jagung manis hibrida 
MS-UNSIKA produksi tinggi dan 
kandungan gula tinggi 

Pemuliaan tanaman 
dengan teknologi 
berbasis bioteknologi 

1. 5 varietas cabe tahan penyakit 
begomovirus 

2. 1 bibit unggul jamur merang 
3. 1 bibit unggul tanaman kawista 
4. Diseminasi jamur tiram F1 
5. Memunculkan beberapa 

varian-varian tanaman timun apel 
yang produktif, adaptable serta 
resisten terhadap penyakit pythium 

6. 1 bibit unggul tanaman Globba 
leucantha (Family Zingiberaceae) 

7. Pemetaan lokus-lokus potensial pada 
DNA Timun apel sebagai dasar 
pengembangan pemuliaan tanaman 
dengan menggunakan pendekatan 
secara molekuler 

8. Pembuatan benih tanaman timun apel 
yang memiliki tingkat viabilitas 
tinggi dengan pengembangan 

 



 

artificial seed 
9. Pengembangan Ekstrak kalus sebagai 

bahan dasar pembuatan 
phytopharmaca (Obat-obatan herbal) 

10. Pengurangan formula dalam bibit 
tanaman padi 

11. Regulasi dan penegakan hukum 
mengenai pemuliaan tanaman dengan 
teknologi berbasis bioteknologi 

12. Diversifikasi lahan pertanian 
13. Penyelesaian konflik agraria 
14. Perkara pidana tentang keracunan 

makanan 

Pemuliaan tanaman 
teknik konvensional 

1. 1 varietas padi tahan salinitas 
2. 1 varietas baru tanaman kubis bunga 

dataran rendah khas Karawang 

Teknologi 
Budidaya dan 
Pemanfaatan Lahan 
Sub-Optimal 

Pertanian lahan 
sub-optimal basah 

1. Paket teknologi budidaya tanaman 
padi di lahan sub-optimal kabupaten 
Karawang 

2. Peningkatan kesuburan pada lahan 
sub-optimal dengan pemanfaatan 
limbah industri dan limbah baglog 
untuk mendukung peningkatan 
produksi tanaman pangan 

3. Pengembangan lahan pertanian di 
utara dan selatan Karawang 
ditujukan sebagai daerah buffer 
pertanian yang berfungsi sebagai 
lahan potensial 

Potensi tumbuhan 
dataran rendah kering 
sebagai sumber pangan 

1. Varietas unggul tumbuhan dataran 
rendah kering 

2. Varietas unggul tanaman kubis 
bunga dataran rendah khas Karawang 

Optimasi sistem 
pertanian tropis 

1. Prototype karpet mulsa organik 
berbahan dasar jerami dan sekam 
padi untuk pengembangan budidaya 
tanaman hortikultura di dataran 
rendah 

2. Teknologi penggunaan pupuk 
organik berbahan dasar kotoran walet 
sebagai upaya optimasi produksi 
pertanian 

3. Petunjuk teknis budidaya jamur tiram 
berbasis nutrisi alternatif 

4. Petunjuk teknis budidaya non 
konvensional Kubis Bunga, Kubis, 
dan Kailan (Kale) dataran rendah 

5. Paket teknologi budidaya tanaman 
Kubis Bunga di lahan dataran rendah 
kabupaten Karawang 

6. Produk jamur tiram hias 
7. Produk instalasi hidroponik sayuran 

sehat berbasis bioklimatik dataran 

 



 

rendah 
8. Formulasi cendawan, bakteri, 

nematoda, virus) entomopatogen 
menggunakan bahan pembawa 

9. Penentuan kebutuhan air beberapa 
jenis tanaman pada berbagai waktu 
pertumbuhan tanaman 

10. Pemanfaatan green house untuk 
pengembangan pertanian pintar 
(smart farming) 

11. Desain dan Implementasi sistem 
monitoring dan kendali pada 
pertanian hidroponik 

12. Desain dan implementasi sistem 
aquaponik berbasis internet of things 
(IoT) dan logika Fuzzy 

13. Desain dan Implementasi sistem 
kontrol dan monitoring berbasis IoT 
pada pertanian hidroponik 

Teknologi 
Pascapanen 

Penguatan agroindustri 
berbahan baku sumber 
daya lokal 

1. Agroindustri baru berbasis tumbuhan 
buah lokal Indonesia (buah minor) 

2. Teknologi pengolahan pangan lokal 
non-beras dan non-terigu 

3. Penguatan kelembagaan/kelompok 
tani/pelaku usaha tani berbagai bahan 
baku sumberdaya lokal 

4. Rekayasa model pengembangan 
agroindustri berbahan baku 
sumberdaya lokal 

5. Pengembangan pangan fungsional 
dari bahan pangan lokal  

6. Perancangan teknologi pengolahan 
sumberdaya lokal  

7. Rancangan tempat kerja UKM 
agroindustri yang nyaman, aman, 
sehat, efektif, dan efisien 

8. Rumusan strategi penguatan kinerja 
agroindustri 

9. Memperkuat karakterisasi bahan 
baku dari sumber daya lokal untuk 
dapat dijadikan potensi agroindustri 
yang menghasilkan produktivitas 
dengan nilai jual industri dan 
manfaat agro 

10. Pembuatan alat pengolah sumber 
daya lokal supaya mempunyai daya 
saing yang tinggi 

Teknologi iradiasi 
pengawetan hasil 
pertanian 

1. Teknologi radiasi pengawetan hasil 
pertanian (Pilot Plant Irradiator 
Gamma) 

2. Rancang bangun gudang pengawet 
gabah  

Diversifikasi dan 
hilirisasi produk 

1. Teknologi pengawetan daging sapi 
2. Teknologi pengawetan dan 

 



 

pertanian, perkebunan, 
peternakan, dan 
perikanan 

pengolahan buah untuk ekspor 
3. Pengembangan pengolahan derivat 

produk sampingan dari timun apel 
berupa fruit leather, organic essence, 
organic chips baik skala rumahan 
dan skala pabrik 

4. Inovasi produk pangan padat gizi 
berbasis bahan pangan lokal 

5. Perancangan teknologi pengawetan 
dan pengolahan produk untuk 
UMKM 

6. Model rancangan dan hilirisasi 
produk 

7. Produk jual skala UMKM yang 
memberdayakan potensi masyarakat 
secara mandiri berkelanjutan 

8. Perancangan mesin pengolah hasil 
perikanan dan peternakan serta 
pertanian 

9. Teknologi panen tanaman 
hortikultura dan perikanan tambak 

10. Pembuatan mesin sortir hasil 
perkebunan 

11. Perancangan dan pengembangan 
mesin perontok padi dan mesin 
pengering hasil panen  

12. Proses pembuatan dan pemakaian 
mesin pengolah hasil perkebunan, 
pertanian & perikanan 

13. Smart teknologi pada peternakan 

Teknologi 
Ketahanan dan 
Kemandirian 
Pangan 

Pendukung 
kemandirian pangan 
(PAJALE) dan 
tanaman perkebunan 

1. Teknologi inderaja prediksi panen 
padi 

2. Teknologi inderaja prediksi 
kebutuhan air tanaman pangan 

3. Rekomendasi konsep, strategi 
diplomasi dan kebijakan luar negeri 
Indonesia dalam kesepakatan 
bilateral, regional, dan internasional 
di bidang pangan dan ketahanan 
pangan 

4. Rekomendasi konsep, strategi, 
manajemen komunikasi dalam 
kemandirian dan ketahanan pangan 
di indonesia 

5. Rekomendasi konsep, strategi, 
inovasi kebijakan pemerintah dalam 
kemandirian dan ketahanan pangan 
di indonesia 

6. Penguatan kelembagaan pertanian 
dalam mendukung kemandirian 
pangan di Indonesia 

7. Sistem pemasaran yang terstruktur 
demi mendukung kemandirian 
pangan 

Kemandirian pangan 1. Teknologi flushing ternak (sapi) 

 



 

komoditas ruminansia 2. Teknologi bibit unggul ruminansia 
besar dan kecil 

3. Teknologi pakan ternak unggul dan 
feed aditif 

4. Rekomendasi konsep, strategi 
diplomasi dan kebijakan luar negeri 
di Indonesia dalam kesepakatan 
bilateral, regional, dan internasional 
di bidang pangan dan ketahanan 
pangan 

5. Penguatan kelembagaan kelompok 
tani dalam mendukung kemandirian 
pangan di Indonesia 

6. Penguatan kelembagaan pertanian 
dalam mendukung kemandirian 
pangan komoditas ruminansia 

7. Penguatan kapasitas ternak dalam 
mendukung kemandirian pangan 
komoditas ruminansia 

8. Desain dan implementasi teknologi 
alat pemberi pakan pada ternak 
unggul 

Kemandirian pangan 
komoditas perairan 

1. Teknologi produksi benih unggul 
(Benih ikan nila, kerapu, udang 
windu unggul) 

2. Rekomendasi rumusan strategi 
diplomasi dan kebijakan luar negeri 
di Indonesia dalam kesepakatan 
bilateral, regional, dan internasional 
di bidang pangan dan ketahanan 
pangan komoditas perairan 

3. Penguatan kapasitas pembudidaya 
ikan dalam mendukung kemandirian 
pangan komoditas ruminansia 

4. Desain dan implementasi teknologi 
ekosistem pembenihan bibit ikan 
unggul 

Efisiensi rantai nilai 
hasil pertanian, 
perkebunan, 
peternakan, dan 
perikanan 

1. Teknologi pengolahan kakao 
2. Rumusan konsep, strategi diplomasi 

dan kebijakan luar negeri di 
Indonesia dalam memaksimalkan 
sumber daya alam dan keuntungan 
geopolitik dan geostrategi Indonesia 

3. Rekomendasi konsep, strategi, 
inovasi kebijakan pemerintah dalam 
tata kelola rantai nilai hasil 
perkebunan, peternakan dan 
perikanan 

4. Rekomendasi konsep, strategi, 
manajemen komunikasi dalam tata 
kelola rantai nilai hasil perkebunan, 
peternakan dan perikanan 

5. Model Pengembangan rantai nilai 
komoditi unggul/khas Karawang 
yang efisien 

 



 

6. Modelling rute distribusi hasil 
pertanian pada UMKM 

7. Strategi Efisiensi produksi dengan 
berbasis teknologi bersih dan hemat 
energi 

8. Teknologi perajah, penyulingan dan 
penyimpanan tanaman hortikultura 

9. Pengembangan teknologi budidaya 
perikanan, peternakan, pertanian, dan 
perkebunan 

10. Pembuatan mesin teknologi tepat 
guna 

2 Kemaritiman Teknologi 
Kedaulatan Daerah 
3T (Terdepan, 
Terpencil, 
Terbelakang) 

Ketahanan sosial dan 
Penguatan Ekonomi 
Pesisir 

1. Turbin PLTMH portable 
2. Turbin PLT arus laut portable 
3. Rekayasa keteknikan dasar, terapan, 

dan teknologi tinggi berbasis 
kemanfaatan bagi umat 

4. Peningkatan pendapatan masyarakat 
pesisir 

5. Rumusan konsep, strategi, inovasi 
tata kelola daerah 3T dalam rangka 
upaya mendukung kedaulatan NKRI 

6. Pemanfaatan lokal pesisir khususnya 
di wilayah Jawa Barat (Karawang) 
dengan memanfaatkan ketahan 
potensi material lokal pesisir sebagai 
nilai jual ekonomi khususnya kearah 
produk batik yg bernilai teknologi 
dan seni 

7. Produk skala UMKM dan izin 
produksi dari pengembangan dan 
kemandirian pangan masyarakat 
pesisir di kabupaten Karawang 

Kedaulatan pangan 
masyarakat pesisir dan 
pulau terpencil 

1. Teknologi produksi dan pengolahan 
pangan spesifik lokasi 

2. Pemberdayaan dan kemandirian 
masyarakat pesisir dari segi 
teknologi fermentasi untuk 
menghasilkan kemajuan produk lokal 
terasi  

Pengelolaan pesisir 
perbatasan dari aspek 
social security dan 
prosperity 

1. Teknologi pengelolaan hasil laut 
daerah pesisir perbatasan 

Teknologi 
Pemanfaatan 
Sumber Daya 
Maritim 

Eksplorasi dan 
Pemanfaatan Sumber 
Daya Pesisir dan Laut 

1. Bioteknologi kelautan (seaheal) 
teknologi novel molecular & cell 
marker untuk stem cell dari biota laut 

Pengembangan 
teknologi dan 
manajemen 
pulau-pulau kecil dan 
pesisir 

1. Teknologi penyediaan air baku 
minum dan energi alternatif 

2. Teknologi penghasilan air bersih 
bagi masyarakat pesisir Karawang  

3. Pemilihan teknologi penyediaan air 

 



 

baku minum yang tepat bagi daerah 
pesisir 

4. Analisis energi alternatif ramah 
lingkungan 

5. Desain dan implementasi sistem 
monitoring kualitas air 

6. Desain dan implementasi teknologi 
penangkapan ikan berbasis smart 
teknologi 

7. Desain dan komunikasi sistem 
teknologi penangkapan ikan berbasis 
teknologi komunikasi 

Pengembangan industri 
pariwisata bahari 

1. Pemetaan/sistem informasi kondisi 
lingkungan laut, keamanan, dan 
keselamatan kapal 

2. Pemetaan wilayah dan pembentukan 
wisata bahari mangrove dan terumbu 
karang di daerah pesisir Kabupaten 
Karawang 

3. Rekomendasi konsep, strategi, 
manajemen komunikasi dalam 
pengembangan wisata bahari 

4. Rekomendasi konsep, 
strategi,inovasi kebijakan publik tata 
kelola sektor industri pariwisata 
bahari 

5. Regulasi pengembangan industri 
pariwisata bahari 

6. Pemberdayaan masyarakat lokal 
menghasilkan pariwisata bahari 

7. Rumusan strategi pengembangan 
industri bahari 

Teknologi 
Konservasi 
Lingkungan 
Maritim 

Konservasi dan 
rehabilitasi ekosistem 
pesisir dan laut 

1. Teknologi konservasi dan rehabilitasi 
ekosistem pesisir dan laut 

2. Teknologi konservasi mangrove dan 
terumbu karang kabupaten Karawang 

3. Rekomendasi strategi, inovasi tata 
kelola konservasi dan rehabilitasi 
lingkungan maritim 

4. Pengembangan teknologi/sistem 
pengendalian kerusakan ekosistem 
pesisir dan laut 

Kesehatan dan jasa 
ekosistem pesisir dan 
laut 

1. Teknologi peningkatan nilai indeks 
kesehatan dan jasa ekosistem pesisir 
dan laut 

Teknologi 
Penguatan 
Infrastruktur 
Maritim 

Penguasaan teknologi 
survei SDE/SDA laut 
dalam 

1. Pengembangan teknologi dan alat 
bantu survei dan observasi 
sumberdaya laut 

Penguasaan teknologi 
komunikasi, navigasi, 
security dan supervisi 

1. Konservasi dalam menjaga 
ekosistem mangrove berdasarkan 
UU Kemaritiman 

2. Regulasi penguasaan teknologi 

 



 

komunikasi, navigasi, security dan 
supervisi 

3. Sistem pemantauan kapal nelayan 
(Vessel Monitoring System) 

Pengembangan 
teknologi infrastruktur 
pantai dan lepas pantai 

1. Model pengembangan teknologi 
intrastruktur  

3 Energi, Energi 
Baru dan 
Terbarukan 

Teknologi 
Substitusi Bahan 
Bakar 

Teknologi Pendukung 
Konversi, 
Pengembangan 
Konverter Kit 

1. Rancangan tabung CNG tipe 4 untuk 
kendaraan bermotor yang sesuai 
dengan BBG di Indonesia 

2. Konversi bahan bakar minyak 
(BBM) ke gas  

3. Prototipe teknologi produksi bahan 
bakar biodiesel 

4. Perancangan alat dalam 
mengembangkan teknologi 
konservasi 

Dimethyl Ether untuk 
energi rumah tangga 
dan transportasi 

1. Teknologi DME sebagai bahan bakar 
2. Rekomendasi konsep, strategi, 

inovasi kebijakan tata kelola 
substitusi bahan bakar 

3. Rekomendasi konsep, strategi dan 
manajemen komunikasi tata kelola 
substitusi bahan bakar 

4. Novelty metode penghasilan energi 
rumah tangga dengan melakukan 
formulasi penggunaan dimethyl eter  

5. Pemanfaatan dimethyl ether (dme) 
sebagai substitusi bahan bakar 
minyak dan lpg 

Kemandirian 
Teknologi 
Pembangkit Listrik 

PLT bioenergi 
(biomassa, biogas, 
biofuel) massif 

1. Prototipe PLTP Skala 5 MW 
2. Pengembangan pembangkit biomassa 

dan sampah 
3. Teknologi biogas berbahan organik 

dan mixed 
4. Teknologi biomasa berbahan baku 

serbuk kayu 
5. Pemanfaatan sekam padi sebagai 

pembangkit listrik 

Rancang bangun PLT 
mikrohidro darat dan 
marine 

1. PLTMH terpadu berkelanjutan 
2. Rancang bangun PAT (pump as 

turbin), kinetik turbin, dan turbin 
gelombang air laut  

3. Sistem kendali dan monitoring 
picohydro menggunakan PID fuzzy 
logic 

4. Desain teknologi mikro hidro pada 
daerah pedesaan 

5. Desain teknologi pembangkit listrik 
hybrid mikrohidro dan tenaga surya 

Teknologi Bangunan hemat dan 1. Paket sistem waste heat recovery 

 



 

Konservasi Energi mandiri energi (WHR) 
2. Rancang bangun gudang pengawet 

makanan 
3. Rancang bangun dan analisis hemat 

dan mandiri energi bangunan urban  
4. Rancang bangun eco-building 

tanaman hortikultura dan jamur 
5. Pengembangan green teknologi 

untuk mewujudkan arsitektur 
lingkungan berkelanjutan 

6. PV-Wind hybrid untuk sistem off 
grid rumah tinggal 

Sistem smart grid dan 
manajemen konservasi 
energi 

1. Paket smart energy management 
System (SEMS) terimplementasi 
pada gedung/kompleks jaringan 
listrik mikro cerdas (smart 
microgrids/smart grid) 

2. Rekomendasi konsep, strategi, 
inovasi kebijakan tata kelola smart 
grid dan manajemen konservasi 
energi 

3. Rekomendasi konsep, strategi dan 
manajemen komunikasi tata kelola 
sistem smart grid dan konservasi 
energi 

4. Rekomendasi konsep, strategi tata 
kelola kerjasama internasional dalam 
penerapan sistem smart grid dan 
manajemen konservasi energi 

5. Pengembangan teknologi efisien, 
ramah lingkungan, dan manajemen 
energi pintar yang berkelanjutan 

6. Hybrid wind-pv untuk battery 
charging mobil listrik berbasis IoT 

7. Optimasi penempatan dan kapasitas 
wind turbine menggunakan algoritma 
fuzzy logic 

8. Implementasi pengembangan 
teknologi pembangkit listrik hybrid 
mikrohidro dan tenaga surya dengan 
teknologi smart energy 

Teknologi komponen 
listrik hemat energi 

1. Prototipe solid state lighting (SSL): 
bahan fosfor kualitas LHE dan white 
LED 

2. Pengembangan material komponen 
listrik  

3. Optimasi photovoltaic (pv) 
menggunakan metode dual axis solar 
tracker 

Teknologi 
Ketahanan, 
Diversifikasi Energi 
dan Penguatan 
Komunitas Sosial 

Teknologi pendukung 
clean coal 

1. Paket sistem waste heat recovery 
(WHR) 

2. Novelty metode penghasilan energi 
bersih berbahan baku coal  

3. Analisis komputasi peralatan 

 



 

pembangkit listrik 
4. Pengembangan dan penguasaan 

teknologi material baru berbasis 
nanoteknologi untuk penyimpanan 
energi terbarukan 

4 Kesehatan - Obat Teknologi Produk 
Biofarmasetika 

Penguasaan Produksi 
Vaksin utama 
(hepatitis, dengue) 

1. Seed vaksin Hepatitis B dan dengue 

Penguasaan sel Punca 
(Stem Cell) 

1. Applied stem cell 

Penguasaan Produk 
Biosimilar dan produk 
darah 

1. EPO (Human Recombinant 
Erythropoietin Insulin) 

Teknologi Alat 
Kesehatan dan 
Diagnostik 

Pengembangan in 
vivo diagnostic (IVD) 
untuk deteksi 
penyakit infeksi 

1. Klasifikasi penyakit, gizi makanan, 
dan pemetaan kondisi lingkungan 

2. Prototipe diagnostic kit untuk 
penyakit dengue dan HIV 

Pengembangan in 
vivo diagnostic (IVD) 
untuk deteksi 
penyakit degeneratif 

1. Model prediksi penyebaran wabah 
penyakit 

2. Klasifikasi jenis penyakit, penyebab, 
dan solusi penanganannya 

3. Prototipe diagnostic kit untuk 
penyakit degeneratif 

4. Sistem cerdas deteksi dini 
penyebaran wabah dan penyakit 

Pengembangan alat 
elektromedik 

1. Alkes haemodialysis, semilunar 
flushing valve device 

2. Rancang bangun e-nose deteksi 
kandungan zat makanan  

3. Desain peralatan elektromedik yang 
ergonomis 

4. Desain Low-cost implantable 
defibrillator 

5. Desain sistem monitoring pasien dan 
peringatan perawat berbasis IoT 

6. Desain dan implementasi alat 
kesehatan pribadi berbasis android 

7. Desain alat pendeteksi stres 
8. Desain teknologi informasi dalam 

pengolahan citra medik 

Teknologi 
Kemandirian Bahan 
Baku Obat 

Pengembangan 
fitofarmaka berbasis 
sumber daya lokal 

1. Pengembangan herbal medicine, 
manajemen farmasi dan upaya 
kesehatan 

Bahan baku obat 
kimia 

1. Vitamin A berbasis pigmen 
sefalosporin dan antibiotik lain 
Dextrose Monohydrate 

2. Herbal medicine, uji preklinik dan 
klinis, sediaan steril non steril 

3. Pertanggungjawaban dan 

 



 

perlindungan hukum pengguna bahan 
baku obat kimia 

4. Peredaraan persediaan obat tanpa ijin 

Saintifikasi jamu & 
herbal, teknologi 
produksi pigmen alami 

1. Bahan baku ekstrak tumbuhan obat 
obat herbal terstandar 

2. Pengembangan herbal medicine, uji 
preklinik dan klinis, sediaan steril 
non steril 

3. Pertanggungjawaban pidana atas 
badan hukum dalam kadaluarsa obat 

4. Regulasi saintifikasi jamu dan herbal, 
teknologi produksi pigmen alami 

5. Peran BPOM dalam peredaran obat 
6. Produk jual skala UMKM yang 

memberdayakan potensi masyarakat 
secara mandiri berkelanjutan 

5 Transportasi Teknologi dan 
Manajemen 
Keselamatan 
Transportasi 

Manajemen 
keselamatan 

1. Konsep dan strategis pendidikan 
publik tentang proses implementasi 
transportasi masa depan 

2. Rekomendasi konsep, strategi dan 
manajemen komunikasi dalam 
pengembangan manajemen 
keselamatan transportasi 

3. Rekomendasi konsep, strategi, 
inovasi tata kelola pengembangan 
teknologi dan manajemen 
keselamatan transportasi 

4. Sistem penjadwalan transportasi 
publik sesuai ergonomi kognitif 

5. Pengembangan model evakuasi 
kecelakaan lalu lintas 

6. Tindak pidana kelalaian lalu lintas 

Sarana prasarana 
pendukung 
keselamatan 

1. Prototipe radar navigasi, prototipe 
automatic dependent surveillance 
broadcast radar, sonar, dan sistem 
manajemen pelayaran 

2. Teknologi pencegahan kecelakaan 
moda transportasi air 

3. Pengembagan kebijakan keselamatan 
transportasi berdasarkan ergonomi 
makro 

Teknologi 
Penguatan Industri 
Transportasi 
Nasional 

Moda jalan dan rel 1. Lightweight structure untuk 
transportasi massal Mobil listrik 
untuk angkutan umum 

Teknologi 
Infrastruktur dan 
Pendukung Sistem 
Transportasi 

Sistem Cerdas 
Manajemen 
Transportasi 

1. Sistem cerdas transportasi berbasis 
TIK 

2. Kelalaian perawatan sistem online 
dalam kedatangan penerbangan 

3. Regulasi sistem cerdas manajemen 
transportasi 

4. Regulasi pajak iklan Gojek 

 



 

5. Penerapan teknologi sistem 
transportasi cerdas untuk 
peningkatan efisiensi dan 
keselamatan berkendara di jalan raya 

6. Vehicle routing problem dua eselon 
di wilayah perkotaan 

7. Perbandingan 2 metode pemecahan 
Vehicle routing problem dua eselon 
di wilayah perkotaan 

8. Electric Vehicle routing problem  
9. Desain smart parking system 
10. Regulasi transportasi berbasis online 

Kajian kebijakan, 
sosial dan ekonomi 
transportasi 

1. Kebijakan sosial, ekonomi, dan 
lingkungan transportasi 

2. Pertanggungjawaban pidana 
korporasi dalam kelalaian 
transportasi 

3. Regulasi dan kebijakan sosial dan 
ekonomi transportasi 

4. Rumusan kajian kebijakan sosial, 
ekonomi, dan transportasi  

5. Desain model furniture-furniture 
keselamatan lalu lintas berdasarkan 
pendekatan ergonomi Mikro 

6. Pemilihan bahan bakar ramah 
lingkungan 

Riset dasar pendukung 
teknologi dan sistem 
transportasi 

1. Kajian kerekayasaan oleh gerak dan 
stabilitas kendaraan 

2. Kajian kerekayasaan perkerasan 
lentur dan kaku 

3. Rancangan model pendukung 
teknologi dan sistem transportasi 

4. Desain dan implementasi penerangan 
jalan umum teknologi hybrid 
menggunakan solar tracker system 
dan wind turbine dengan monitoring 
IOT 

6 Pertahanan dan 
Keamanan 

Teknologi 
Pendukung Daya 
Gerak 

Pengembangan produk 
alat angkut matra darat 

1. Pengembangan kendaraan tank 
tempur sesuai prinsip ergonomi 
antropometri 

2. Rancang bangun image processing 
body line followers hidraulic 
pemindah barang berbasis Raspberry 

Teknologi 
Pendukung 
HANKAM 

Pengembangan produk 
material 

1. Teknologi pelapisan produk material 
pendukung HANKAM 

2. Rancang bangun mesin powder 
Coating pada material 

3. Teknologi material anti RADAR atau 
microwave absorption materials 
berbasis carbon, graphene dan 
magnetik 

4. Teknologi penyediaan air baku air 
minum 

 



 

Pengembangan sumber 
daya pertahanan 

1. Rekomendasi konsep, strategi, 
penguatan sishankamrata dalam 
rangka mendukung upaya menjaga 
kedaulatan NKRI 

7 Material Maju Teknologi 
Pengolahan Mineral 
Strategis Berbahan 
Baku Lokal 

Ekstraksi dan rancang 
bangun pabrik logam 
tanah jarang 

1. Pengolahan dan pemurnian Besi dan 
Baja Dasar, logam dasar bukan besi, 
logam mulia logam tanah jarang 

Pengembangan sel 
surya berbasis non 
silikon 

1. Prototype dan modul Perovskite 
Solar Cells 

Pengolahan bijih 
mineral strategis lokal 

1. Teknologi pengolahan bijih nikel dan 
besi lokal 

Teknologi 
Pengembangan 
Material Fungsional 

Produksi polimer untuk 
aplikasi separasi di 
industri 

1. Pengembangan novelty metode 
produksi polimer di segmen 
pemisahan 

2. Fabrikasi membran ultrafiltrasi 

Pengenbangan 
membran 

1. Pembuatan membran yang mampu 
mengatasi rusaknya air kebutuhan 
rumah tangga di Karawang 

2. Pembuatan membran penghantar 
proton untuk aplikasi direct methanol 
fuel cell 

3. Teknologi membran nanofiber dan 
aplikasinya (NF, EW, RH, Kardi) 

Teknologi 
Eksplorasi Potensi 
Material Baru 

Pendukung material 
struktur 

1. Pembuatan polimer komposit ramah 
lingkungan untuk aplikasi industri 
otomotif dan elektronik 

2. Produk material graphene dan 
biomaterial (kitosan dan 
hidroksiapatit)  

3. Pengembangan dan fabrikasi material 
maju dengan struktur mikro berskala 
nanometer untuk material pendukung 
struktur 

4. Pengembangan dan fabrikasi material 
maju berbasis logam tanah jarang 
(rare earth metals) untuk material 
pendukung struktur 

Pendukung 
transformasi material 
sampah dan 
pengolahan limbah 

1. Pengembangan transformasi material 
sampah dan limbah menjadi bernilai 
ekonomis 

2. Pengolahan dan pemanfaatan limbah 
dan atau sampah menjadi produk 
ekonomis untuk meningkatkan 
pendapatan daerah dan mengurangi 
jumlah limbah dan atau sampah 
nasional  

3. Pemanfaatan sampah dan limbah 
menjadi sumber energi 

4. Pemanfaatan dari bahan alam 

 



 

(limbah cangkang telur, kerang dan 
bahan potensial lainnya) untuk 
sintesis natural catalyst  

5. Pembuatan material maju 
(nanomaterial) chitosan dari limbah 
alam 

6. Pengolahan material sampah menjadi 
bernilai ekonomis  

7. Rancang bangun mesin pencacah 
plastik 

8. Teknologi pengolahan limbah 
sampah 

9. Teknologi pengolahan limbah cair 
pasca produksi manufaktur dan 
perkebunan 

10. Pengembangan dan penguasaan 
teknologi pengolahan dan 
pemanfaatan limbah industri keramik 
dan granit 

11. Pengembangan teknologi/sistem 
pengelolaan, pengolahan, dan 
pemanfaatan sampah padat 

12. Analisis produk superfiber yang 
berbahan baku dari sampah  

Teknologi 
Karakterisasi 
Material dan 
Dukungan Industri 

Karakterisasi material 
berbasis laser dan optik 

1. Analisis karakteristik struktur, sifat 
optik dan sifat listrik film tipis 
menggunakan metode spin coating 

2. Metode karakterisasi sifat optik 
material berbasis spektroskopi 
elipsometri  

3. Karakterisasi material maju dengan 
struktur mikro berukuran nanometer 
menggunakan electron backscattered 
diffraction (EBSD) 

Karakterisasi material 
biokompatibel 

1. Karakteristik material biokompatibel 
aplikasi implan medis jenis bone 
plate  

2. Karakteristik biomaterial berbasis 
cangkang rajungan sebagai bahan 
baku hidroksiapatit untuk scaffold 
engineering  

3. Pengembangan dan karakterisasi 
hydroxyapatite sebagai material 
implan pengganti tulang 

4. Kebijakan pengelolaan sistem utilitas 
rumah sakit 

Kemandirian bahan 
baku magnet kuat 

1. Pengembangan dan penguasaan 
teknologi material maju dengan 
logam tanah jarang (rare earth 
metals) untuk bahan magnet 

2. Pengembangan material magnet 

8 Kebencanaan Teknologi dan 
Manajemen 

Mitigasi pengurangan 
risiko bencana 

1. Rumusan model strategi mitigasi 
bencana dengan beberapa aspek  

 



 

Bencana Geologi 2. Rencana strategi membangun kota 
tangguh bencana (KTB)  

3. Desain dan implementasi pendeteksi 
bencana gempa bumi berbasis 
teknologi 

4. Implementasi pemanfaatan teknologi 
transmisi/komunikasi pada deteksi 
dini bencana 

Pencegahan dan 
kesiapsiagaan 

1. Teknologi struktur bangunan dan 
hunian tahan gempa 

Rehabilitasi dan 
rekonstruksi 

1. Rancang bangun alat pengolahan air 
minum dan sumber energi 
berdasarkan aspek ergonomi 
antropometri 

2. Desain wireless sensor network pada 
monitoring jembatan, UL 

Regulasi dan budaya 
sadar bencana 

1. Model Eco Campus 

Teknologi dan 
Manajemen 
Bencana Kebakaran 
Lahan dan Hutan 

Mitigasi pengurangan 
risiko bencana 

1. Teknologi pendeteksi titik api 
berbasis IOT 

2. Desain dan implementasi pendeteksi 
bencana tanah longsor dan tanggap 
darurat kebakaran berbasis teknologi 

3. Desain smart home pencegah 
kebakaran 

4. Desain dan teknologi smart home 
berbasis sistem kendali dan IoT 

Pencegahan dan 
kesiapsiagaan 

1. Teknologi inderaja untuk deteksi dini 
potensi titik api 

Rehabilitasi dan 
rekonstruksi 

1. Model rekonstruksi lahan rawan 
terbakar 

Teknologi dan 
Manajemen 
Lingkungan 

Kajian pemetaan 
kesehatan lingkungan 

1. Pemetaan kerentanan dan risiko 
bencana alam 

Rehabilitasi ekosistem 1. Teknologi pemercepat dan 
penumbuhan ekosistem ramah 
lingkungan 

Eksplorasi ramah 
lingkungan 

1. Teknologi eksplorasi sumber daya 
alam ramah lingkungan 

Regulasi dan budaya 1. Rumusan efektivitas rancangan 
regulasi kebencanaan berbasis eco 

9 Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi 

Pengembangan 
Infrastruktur TIK 

Teknologi 5G 
(Broadband) 

1. Analisis kinerja perkembangan 
jaringan 5G pada jaringan provider 

Telekomunikasi 
berbasis internet 
protocol (IP) dan 
internet of things 

1. Optimalisasi jaringan internet 
broadband, jaringan berkapasitas 
terbatas, dan next generation 
network 

 



 

2. Pengembangan infrastruktur TIK 
berbasis IoT 

3. Rekomendasi konsep, strategi, 
inovasi kebijakan tata kelola 
pengembangan infrastruktur 
telekomunikasi berbasis internet 
protocol (IP) dan internet of things 

4. Smart monitoring air quality berbasis 
IoT  

5. Desain platform IoT untuk 
mendukung Karawang smart 
industry city 

Penyiaran multimedia 
berbasis digital 

1. Teknologi penyiaran multimedia 
berbasis digital (digital signage, 
digital learning toolbox, smart 
ads-SaaS) 

2. Rekomendasi konsep, strategi, 
manajemen komunikasi dalam 
penyiaran multimedia berbasis digital 

3. Kajian budaya dan media berbasis 
digital 

4. Regulasi penyiaran multimedia 
berbasis digital 

IT security 1. Teknologi digital security untuk 
akses digital, transaksi pembayaran, 
smart-card 

2. Teknologi cyber defense 
3. Smart home security system berbasis 

IoT 
4. Audit sistem keamanan informasi 

berbasis ISO 27001 pada industri 
perbankan 

5. Arsitektur keamanan informasi untuk 
mendukung smart university 

6. Design/implementasi smart home 
security system berbasis pengolahan 
citra dan IoT 

Pengembangan 
Sistem/Platform 
Berbasis Open 
Source 

Sistem TIK 
e-Government 

1. Sistem TIK untuk logistik, 
transportasi, klimatologi, mitigasi 
bencana, dan peringatan dini 

2. Paket teknologi e-services 
(e-Government & e-Business) 
dengan teknologi KTP-elektronik 
multiguna 

3. Rekomendasi konsep, strategi, 
inovasi kebijakan tata kelola 
e-government di Indonesia 

4. Rekomendasi konsep, strategi, 
manajemen komunikasi dalam 
penerapan sistem TIK e-Government 
di Indonesia 

5. System monitoring operasional 
perkuliahan berbasis IoT 

6. Pengembangan enterprise 

 



 

architecture universitas untuk 
mendukung smart university   

7. Design/implementasi sistem 
monitoring berbasis IT (simulasi, 
database, IoT dan lainnya 

8. Model e-government untuk 
efektivitas dan efisiensi kerja 

Sistem TIK e-Business 1. Enterprise Information System 
2. Sistem TIK untuk UMKM dan 

industri 
3. Payment gateway system dan supply 

chain business 
4. Rekomendasi konsep, strategi, 

inovasi kebijakan tata kelola 
e-business di Indonesia 

5. Rekomendasi konsep, strategi, 
manajemen komunikasi dalam 
penerapan sistem TIK e-business di 
Indonesia 

6. Perancangan model 
e-business/e-commerce untuk 
penguatan industri kreatif 

7. Regulasi sistem TIK e-business 
8. Pertanggungjawaban dan Akibat 

hukum penggunaan sistem TIK 
e-business 

9. Tindak pidana penipuan melalui 
penggunaan sistem TIK e-business 

10. Analisis model e-business untuk 
UMKM dan organisasi 

Framework/platform 
penunjang industri 
kreatif dan kontrol 

1. Teknologi untuk industri kreatif 
berbasis permainan digital, animasi, 
seni, dan grafis 

2. Perancangan model 
e-business/e-commerce untuk 
penguatan industri kreatif 

Teknologi untuk 
Peningkatan Konten 
TIK 

Teknologi dan konten 
untuk data informasi 
geospasial dan inderaja 

1. Teknologi konten dan pengolahan 
data geospasial 

Pengembangan 
teknologi big data 

1. Teknologi pengelolaan big data di 
berbagai sektor 

2. Rekomendasi konsep, strategi dan 
manajemen komunikasi peningkatan 
konten TIK dan pengembangan 
teknologi big data di sektor sosial 
humaniora 

3. Rekomendasi konsep, strategi, 
inovasi kebijakan tata kelola 
peningkatan konten TIK dan 
pengembangan teknologi big data di 
sektor sosial humaniora 

4. Desain/implementasi teknologi 
informasi pengolahan citra, database 

 



 

dan sistem informasi lainnya 

Teknologi Piranti 
TIK dan Pendukung 
TIK 

Piranti TIK untuk 
sistem jaringan 

1. Perangkat TIK untuk menunjang 
daerah marjinal/daerah terpencil 

Kebijakan dan Sosial 
Humaniora Pendukung 
TIK 

1. Penerapan TIK untuk percepatan dan 
perluasan pengembangan ekonomi 
daerah 

2. Inovasi pendidikan berbasis TIK 
3. Kebijakan dan regulasi humaniora 

pendukung TIK 
4. Keterbatasan alat sadap tentang 

tindak pidana cyber 
5. Model evaluasi pilar teknologi 

industri 4.0 dalam peningkatan 
business performance  

6. Kebijakan pendukung teknologi 
informasi terhadap masyarakat sosial 

7. Analisis kinerja link budget fiber 
optik 

8. Kekuatan pembuktian melalui TIK 
9. Pertanggungjawaban tindak pidana 

melalui TIK 
10. Perancangan sistem dan model 

pendukung teknologi informasi 
untuk pendorong inovasi industri  

10 Sosial 
Humaniora - 
Seni Budaya - 
Pendidikan 

Kajian 
Sustainable 
Mobility 

Urban planning 1. Model smart, green, & disability 
inclusive region 

2. Perencanaan urban planning berbasis 
hukum 

3. Regulasi dan akibat hukum regulasi 
tata kelola urban planning 

4. Rekomendasi konsep, strategi, 
manajemen komunikasi tata kelola 
urban planning 

5. Rekomendasi konsep, strategi, 
inovasi kebijakan publik tata kelola 
urban planning 

   Urban transportation 1. Model manajemen transportasi urban 
2. Rekomendasi konsep, strategi, 

manajemen komunikasi dalam urban 
transportation 

3. Rekomendasi konsep, strategi, 
inovasi kebijakan publik tata kelola 
urban transportation 

4. Vehicle routing problem dikaitkan 
dengan pembatasan operasional 
kendaraan berdasarkan nomor 
kendaraan 

5. Preferensi calon penumpang pesawat 
terbang dalam memilih bandar udara 
dengan munculnya bandar udara baru 
di Indonesia 

6. Preferensi calon penumpang pesawat 

 



 

terbang dalam memilih moda 
transportasi menuju bandar udara  

7. Perbandingan 2 metode Vehicle 
routing problem dikaitkan dengan 
pembatasan operasional kendaraan 
berdasarkan nomor kendaraan 

8. Pertanggungjawaban hukum tentang 
pengadaan urban transportation 

9. Regulasi tentang pengadaan urban 
transportasi 

10. Akibat hukum pengadaan urban 
transportation 

  Kajian Penguatan 
Sosial 

Reforma agraria 1. Inovasi berbasis kolaborasi civil 
society, akademisi, dan pemerintah 
model pemanfaatan tanah ulayat 
untuk perekonomian nasional dan 
pemberdayaan ekonomi lokal 

2. Regulasi reforma agraria 
3. Rekomendasi konsep, strategi, 

manajemen komunikasi dalam 
reforma agraria 

4. Rekomendasi konsep, strategi, 
inovasi kebijakan tata kelola reforma 
agraria 

5. Eigenrichting dalam konflik agraria 
6. Rancangan strategi inovasi berbasis 

kolaborasi 

 

 


