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Abstract :  
 
The oil shock in 2008 and the concerns on climate change nowadays have brought into many 
new alternatives of clean energy provision which are mostly converted into electricity. In 
order to support this endeavour, it is just as important, however, to develop the technologies 
that can store the energy in a portable form and this leaves the secondary battery as the answer. 
In fact, there are broad range applications of secondary batteries. However, in this paper, the 
author focuses on the application for the electric vehicle and solar power system as they 
utilize and produce clean energy and release almost zero emissions. The paper highlights the 
importance of the research in the field of secondary battery in Indonesia in order to provide 
the clean energy sources in the future (2025). The proposed roadmap for the energy storage 
reserach development, identification of the existing battery industries and raw material 
reserves and resources for secondary battery in Indonesia are outlined. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Energi listrik adalah salah satu bentuk energi yang berperan penting bagi kemajuan peradaban 
manusia. Hal ini dikarenakan energi listrik dapat dengan mudah diaplikasikan maupun diubah 
menjadi bentuk energi lainnya, tak terkecuali disimpan dalam bentuk energi kimia. Selama ini 
penyediaan tenaga listrik umumnya dipasok oleh sumber-sumber energi fosil. Namun 
demikian, dengan terjadinya krisis minyak pada tahun 2008 yang lalu dan perhatian yang 
besar akan isu pemanasan global dewasa ini, membuat banyak pihak mencari alternatif baru 
dalam penyediaan sumber energi bersih terutama berasal dari sumber-sumber energi 
terbarukan.  
 
Untuk mendukung penyediaan energi bersih tersebut, penyimpanan energi menjadi sangat 
penting untuk menyediakan pasokan yang handal dan kontinyu dalam waktu yang relatif lama. 
Baterai adalah sebuah divais yang dapat menyimpan energi listrik untuk digunakan sesuai 
dengan keperluannya sewaktu-waktu serta dapat dengan mudah dipindahkan dari satu tempat 
ketempat lainnya. Berdasarkan jenisnya, baterai dapat dibagi menjadi baterai primer (primary 
battery) dan baterai sekunder (secondary battery). Baterai primer adalah baterai yang tidak 
dapat diisi muatan listrik kembali (charge) setelah habis digunakan, sedangkan baterai 
sekunder dapat diisi kembali oleh muatan listrik (rechargeable).  
 
Untuk menciptakan baterai sekunder yang memiliki kerapatan energi (energy density) yang 
tinggi dan mempunyai waktu hidup (lifetime) yang panjang, maka riset dibidang baterai 
sekunder ini menjadi sangat krusial. Saat ini riset baterai sekunder menjadi lebih menarik 
dengan meningkatnya penemuan-penemuan baru dibidang nanoteknologi yang dapat 
meningkatkan performa dari material baterai. 
 
 
2.  PERMASALAHAN 
 
Dengan semakin meningkatnya perumbuhan penduduk, kebutuhan akan energi di Indonesia 
semakin meningkat pula. Peningkatan konsumsi energi terutama energi fosil telah 
berkontribusi terhadap percepatan pemanasan global yang perlu segera disiasati. Untuk 
menjawab tantangan tersebut dan dalam kaitan dengan penyediaan energi bersih di Indonesia, 
dua aspek berikut adalah isu utama yang harus dipecahkan oleh peningkatan riset baterai 
sekunder: 
 

1. Sumber daya energi terbarukan terutama energi surya di Indonesia sangat melimpah. 
Indonesia yang terletak dikawasan khatulistiwa menyebabkan penyinaran matahari 
hampir sepanjang hari. Intensitas energi surya di Indonesia sebesar 4,80 kWh/m2/hari. 
Dengan kondisi tersebut, Indonesia sangat prospektif untuk pengembangan 
pembangkit listrik tenaga surya baik skala kecil maupun besar. Sumber energi tersebut 
dapat digunakan untuk pasokan listrik terutama untuk daerah-daerah terpencil dan 
terisolasi yang belum terjangkau oleh jala-jala tenaga listrik. 

2. Sektor transportasi adalah salah satu sektor yang mengkonsumsi energi fosil terbesar. 
Untuk mengurangi konsumsi energi fosil (minyak dan gas) tersebut, pengembangan 
kendaraan listrik dalam bentuk mobil, sepeda motor dan sepeda dapat menjadi solusi 
untuk mengatasi permasalahan diatas. Penelitian dan pengembangan kendaraan listrrik 
saat ini telah banyak dilakukan oleh beberapa negara maju. 
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Kedua hal diatas memerlukan baterai sekunder untuk menyimpan dan memasok energi listrik. 
Mengingat perkembangan kedua teknologi tersebut sudah didepan mata bahkan beberapa 
sudah dalam tataran aplikasi, maka riset baterai sekunder pada tataran perguruan tinggi perlu 
segera dilakukan dan disemarakkan sehingga akan dapat membantu tumbuhnya industri 
baterai sekunder di Indonesia. Penulis sangat berharap bahwa dengan banyaknya riset baterai 
sekunder tersebut, Indonesia dapat mandiri dan tidak dijadikan sebagai pasar saja dari negara-
negara maju untuk menjual teknologi baterai sekundernya. Akan tetapi, Indonesia harus dapat 
berperan aktif untuk memenuhi kebutuhan baterai sekunder dalam negerinya sendiri. 
 
 
3.  RUANG LINGKUP 
 
Hampir semua bidang memerlukan baterai sekunder sebagai sumber penyimpan dan pemasok 
energi listrik. Hal ini karena baterai sekunder, selain dapat diisi kembali oleh muatan listrik 
(rechargeable), juga dengan mudah dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya 
(portable). Aplikasi baterai sekunder dapat digunakan dalam bidang telekomunikasi, 
kedokteran, penyediaan tenaga listrik, kelautan dan sebagainya. Dalam paper ini, penulis lebih 
memfokuskan pembahasan pada aplikasi baterai sekunder untuk penyediaan energi bersih 
yang meliputi dua aspek utama yaitu sebagai sumber energi pada kendaraan listrik dan 
penyimpan energi listrik untuk sumber energi terbarukan, energi surya. 
 
 
4.  JENIS DAN KARAKTERISTIK BATERAI SEKUNDER 
 
Ada berbagai jenis baterai sekunder yang saat ini secara komersial telah diproduksi. Masing-
masing jenis baterai tersebut memiliki karakteristik yang beda-beda. Parameter-parameter 
utama untuk membedakan baterai satu dengan yang lainnya diantaranya yaitu kerapatan 
energi (Wh/dm3), kerapatan energi jenis (Wh/kg), kerapatan daya (W/kg), kapasitas (Ah/g), 
dan banyaknya siklus (cycles). Berikut adalah jenis-jenis baterai sekunder yang sedang 
dikembangkan dan yang telah ada dipasaran. 
 
4.1 Baterai Asam Timbal (Lead Acid) 
Baterai asam timbal adalah baterai sekunder yang paling banyak dikembangkan di dunia. 
Baterai jenis ini pertama kali ditemukan oleh Gaston Planté pada tahun 1859. Baterai asam 
timbal banyak digunakan untuk aplikasi otomotif, sehingga dinamakan juga sebagai baterai 
SLI (Starting, Lightning and Ignition). Penggunaan masal baterai jenis SLI dikarenakan 
material untuk membuat baterai tersebut cukup murah namun baterai memiliki performa 
cukup baik. Akan tetapi, untuk aplikasi yang membutuhkan daya yang lebih tinggi dengan 
waktu yang relatif lama, baterai SLI tidak dapat digunakan. Hal ini karena baterai asam timbal 
hanya memiliki kedalaman pelepasan muatan listrik (Depth of Discharge – DOD) sebesar 50 % 
saja.  

 
Baterai jenis asam timbal tersusun atas timbal dioksida sebagai katoda, sepon logam timbal 
sebagai anoda dan asam sulfat sebagai elektrolitnya. Setiap sel memiliki tegangan sebesar 2 
Volt. Keuntungan penggunaan baterai jenis asam timbal diantaranya adalah kuat, murah, 
handal, toleran terhadap kelebihan pengisian, impedansi internal yang rendah, dan banyaknya 
perusahaan pembuat baterai jenis ini di berbagai belahan dunia. Sedangkan kekurangan dari 
baterai jenis SLI ini diantaranya adalah sangat berat, memiliki efisiensi energi yang rendah 
(sekitar 70%), berbahaya jika kelebihan panas pada saat pengisian, memiliki waktu siklus 
yang rendah (300-500 siklus), dan materialnya berbahaya bagi lingkungan.  
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Dengan memodifikasi elektroda dan susunan internal baterai, jenis-jenis baterai asam timbal 
dapat dibedakan menjadi baterai timbal-kalsium, baterai timbal-antimoni dan baterai asam 
timbal yang elektrolitnya terpisah (sealed lead acid – SLA). 
 
4.2  Baterai Nikel Kadmium 
Baterai nikel kadmium ditemukan tahun 1899, namun baru diproduksi secara masal pada 
tahun 1960an. Baterai jenis ini memiliki tegangan sel sebesar 1,2 Volt dengan kerapatan 
energi dua kali lipat dari baterai asam timbal. Sebagai katoda, baterai ini menggunakan nikel 
hidroksida Ni(OH)2 dan kadmium (Cd) sebagai anodanya yang dipisahkan oleh alkalin 
potasium hidroksida sebagai elektrolitnya. Baterai nikel kadmium memiliki nilai hambatan 
intenal yang kecil dan memungkinkan untuk di charge dan discharge dengan rate yang tinggi. 
Umumnya baterai jenis ini memiliki waktu siklus hingga lebih dari 500 siklus. Salah satu 
kekurangan baterai jenis nikel kadmium adalah adanya efek ingatan (memory effect) yang 
berarti bahwa baterai dapat mengingat jumlah energi yang dilepaskan pada saat discharge 
sebelumnya. Efek ingatan disebabkan oleh perubahan yang terjadi pada struktur kristal 
elektrode ketika baterai nikel kadmium diisi muatan listrik kembali sebelum seluruh energi 
listrik yang terdapat pada baterai nikel kadmiun dikeluarkan/digunakan. Selain itu, baterai 
nikel kadmium juga sangat sensitif terhadap kelebihan pengisian, sehingga perlu perhatian 
khusus pada saat pengisian muatan listrik pada baterai. 

 
4.3  Baterai Nikel Metal Hidrida 
Baterai nikel metal hidrida sebenarnya memiliki karakteristik yang sama dengan baterai nikel 
kadmium. Perbedaannya terletak pada penggunaan material untuk anodanya. Bila pada baterai 
nikel kadmium, kadmium digunakan sebagai anoda, maka pada baterai jenis ini metal hidrida 
yang digunakan. Metal hidrida terbuat dari campuran lanthanium yang dapat menyerap dan 
menghasilkan hidrogen. Baterai jenis ini memiliki kerapatan energi dua kali lebih besar 
dibandingkan dengan baterai jenis asam timbal dan 40 % lebih tinggi dibandingkan dengan 
baterai nikel kadmium. Keuntungan penggunaan baterai jenis nikel metal hidrida diantaranya 
adalah rendahnya impedansi internal, memiliki siklus hidup sebesar 500 siklus, dan memiliki 
kedalaman pelepasan energi listrik yang tinggi. Selain itu baterai ini juga cenderung lebih 
ramah lingkungan karena tidak mengandung kadmium, raksa maupun timbal. Adapun 
kekurangan baterai nikel metal hidrida yang paling menonjol yaitu tingginya kecepatan 
pelepasan muatan sendiri (self-discharge), adanya efek ingatan dan memiliki efisiensi energi 
yang cukup rendah (65 %).  
 
4.4  Baterai Lithium 
Lithium adalah metal yang paling ringan dan memiliki potensial elektrokimia yang paling 
tinggi dibandingkan dengan logam lainnya. Baterai berbasis lithium cukup menjanjikan 
karena dapat memberikan kapasitas jenis (specific capacity) sebesar 3.600 Ah/kg. Nilai ini 
jauh lebih besar dibandingkan dengan kapasitas jenis dari baterai sekunder jenis asam timbal 
yang sebesar 260 Ah/kg saja. Penggunaan lithium sebagai baterai, pertama kali dilakukan 
oleh perusahaan Exxon (USA) pada tahun 1970 dengan menggunakan LiTiS2 sebagai katoda 
baterai. Ada beberapa jenis baterai sekunder berbasis lithium yang berkembang saat ini, 
diantaranya adalah baterai lithium-ion, baterai lithium polimer dan baterai lihium sulfur.  
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Gambar 1. Berbagai jenis produk baterai sekunder di pasaran (a) Baterai Asam Timbal (b) Baterai 
Nikel Kadmium (c) Baterai Nikel Metal Hidrida (d) Baterai Lithium. (Digabungkan dari berbagai 
sumber) 
 
Gambar 1 memperlihatkan berbagai merek baterai sekunder yang beredar di pasaran. 
Sedangkan gambar 2 mengilustrasikan perbandingan kerapatan energi dan daya dari berbagai 
jenis baterai sekunder. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa baterai jenis lithium lebih 
superior dibandingkan dengan baterai jenis lainnya, sehingga riset yang dilakukan saat ini 
lebih banyak diarahkan pada material tersebut. 
 

 
 
 

Gambar 2. Perbandingan kerapatan energi dan daya dari berbagai jenis baterai sekunder. Sumber : 
IEA EV/PHEV Technology Roadmap, 2011 

 
 

5.  INDUSTRI BATERAI DI INDONESIA 
 
Untuk mendukung penyediaan energi bersih, industri memegang peranan penting mengingat 
pada industrilah produksi masal baterai sekunder terjadi. Di Indonesia, industri yang bergerak 
dalam proses produksi baterai dapat dihitung dengan jari saja dan umumnya hanya 
memproduksi baterai sekunder jenis SLI (starting, lightning and ignition) untuk mobil dan 
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sepeda motor. Beberapa industri baterai yang ada di Indonesia diantaranya dapat dilihat pada 
Tabel 1. 
 
Tabel 1.  Daftar Perusahaan Pembuat Baterai di Indonesia 
NO Nama Perusahaan Nama Produk Keterangan 

1 PT. Indobatt NGS, NEO, 
VOLCANO 

Lokasi pabrik di Krian, Jawa Timur. Produksi 
baterai untuk mobil dan sepeda motor 

2 PT. Gramitama Battery GBI, GS Premium, 
OSAKA, Yama 

Lokasi pabrik di Sidoarjo, Jawa Timur. Produksi 
baterai untuk mobil dan sepeda motor 

3 PT. Yuasa Battery Yuasa Pafecta, Yuasa 
Maintenance Free, 
Yuasa Hibrid, Yuasa 
Yumicron, Yuasa 
VRLA, Yuasa Super 
MF 

Lokasi pabrik di Tangerang, Banten. Produksi 
baterai untuk mobil dan sepeda motor 

4 PT.International Chemical 
Industry 

ABC Alkaline, ABC 
Super Power, ABC 
New Special, ABC Dry 
Cell, ABC Economy 

Lokasi pabrik di Cengkareng, Banten. Produksi 
baterai kering (dry cell) untuk keperluan 
tegangan sangat rendah 

5 PT. World Star Battery 
Indonesia 

WS Worldstar Lokasi pabrik di Surabaya, Jawa Timur. 
Produksi baterai untuk mobil dan sepeda motor 

6 PT. Leoch Battery 
Indonesia 

LP, LPX, LHR, LPL, 
LPF, DJW,LPG, LPG-
FT, LPC 
 

Lokasi pabrik di Daan Mogot Tangerang, 
Banten. Aplikasi baterai untuk kendaraan listrik, 
motor dan mobil, UPS dan lain lain. Selain 
baterai, PT. LBI juga memproduksi produk-
produk lainnya seperti charger, power inverter, 
golf car. 

7 PT. Nipress, Tbk NS Lokasi pabrik di Bogor, Jawa Barat. Aplikasi 
baterai untuk mobil, motor, mobil golf dan 
baterai industri 

Sumber : Website masing-masing perusahaan, diakses 25 Juli 2011 
 
Jika pasar kendaraan listrik telah terbentuk dimasa yang akan datang, kebutuhan akan baterai 
sekunder yang memiliki kapasitas jenis dan kerapatan energi yang tinggi mutlak dibutuhkan. 
Dengan sendirinya, industri baterai di Indonesia juga akan mengarah kepada baterai sekunder 
dengan karakteristik tersebut.  
 
 
6.  CADANGAN BAHAN BAKU BATERAI SEKUNDER DI INDONESIA 
 
Dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan baterai sekunder dalam negeri, maka perlu ditinjau 
cadangan mineral logam Indonesia yang dapat menunjang penelitian dan pengembangan 
baterai sekunder serta dapat mengakomodasi kebutuhan bahan baku untuk Industri. Mineral 
logam tersebut diantaranya adalah timah, bijih nikel, lithium, tembaga dan mangan. Tabel 2 
memperlihatkan data potensi, cadangan dan produksi mineral logam tersebut sebagai berikut. 
 
Tabel 2. Cadangan Mineral Logam Bahan Baku Baterai Sekunder 

No Bahan Mineral Potensi (ton) Cadangan 
(ton) 

Produksi (ton) 

2008 2009 2010 

1 Timah 622.627 462.402 53.471 51.418 43.832 
2 Bijih Nikel 1.650.418.000 585.209.103 6.571.764 5.802.080 5.432.812 
3 Tembaga 68.960.881 41.473.267 655.046 998.530 878.376 
4 Mangan 886.795 105.000 - - - 

Sumber : Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral 2011 
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Melihat potensi dan cadangan yang begitu besar tersebut, tidak meragukan lagi jika 
sebenarnya Indonesia dapat membangun industri baterai sekunder dengan pasokan bahan 
baku yang bersumber dari dalam negeri. Namun demikian, mengingat riset baterai sekunder 
saat ini lebih diarahkan kepada baterai berbasis lithium, agaknya perlu eksplorasi bahan 
tambang logam lithium di Indonesia untuk mendukung industri ini di masa yang akan datang. 
 
 
7.  APLIKASI BATERAI SEKUNDER UNTUK ENERGI BERSIH 
 
Seperti yang telah dijabarkan pada bagian ruang lingkup diatas, pada paper ini penulis hanya 
memfokuskan aplikasi baterai sekunder untuk keperluan penyediaan energi bersih yang 
meliputi kendaraan listrik dan sumber energi terbarukan (surya dan angin). 
 
7.1  Kendaraan Listrik 
 
Ada tiga istilah yang digunakan dalam mendefinisikan kendaraan listrik, yaitu electric vehicle 
(EV), hybrid electric vehicle (HEV) dan plug-in hybrid electric vehicle (PHEV). Sesuai 
dengan namanya, sumber energi utama EV untuk mengerakkan motor listrik seluruhnya 
berasal dari baterai sekunder, namun pada HEV sumber energi berasal dari kombinasi antara 
bahan bakar dan baterai. Baterai mendapat suplai muatan listrik dari putaran mesin dan energi 
pada proses pengereman. Sedangkan konsep kendaraan PHEV menggabungkan kelebihan 
dari EV dan HEV untuk menutupi kekurangan pasokan listrik. PHEV memungkinkan untuk 
melakukan pengisian muatan listrik dari jaringan tenaga listrik. Namun demikian hingga saat 
ini belum ada pembuat kendaraan PHEV untuk skala komersial di dunia. 

 
Kendaraan listrik EV dan HEV telah diproduksi dan mendapat penjualan sebesar 2 % di 
Amerika Serikat dan 9 % di Jepang. Selama satu dekade terakhir telah terjual sebanyak 2,5 
juta kendaraan listrik. Tantangan utama kendaraan listrik terletak pada teknologi baterai yang 
berfungsi sebagai sumber pasokan energi utama untuk kendaraan listrik. Tantangan tersebut 
untuk memenuhi persayaratan seperti yang ditetapkan oleh konsorsium baterai Amerika 
Serikat (USABC) yang dapat dilihat pada Tabel 3. 
 

Tabel 3. Target Karakteristik Baterai Sekunder untuk Kendaraan Listrik 
No Parameter Jangka Menengah  Jangka Panjang 

1 Power density (W/l) 250 600 
2 Specific power (W/kg) 150-200 400 
3 Energy density (Wh/l) 135 300 
4 Specific density ((Wh/kg) 80-100 200 
5 Life (years) 5 10 
6 Life (cycle) 600 1000 
7 Price ($/kWh) < 150 <100 
8 Normal recharge time (H) <6 3~6 
9 Operating temperature 

(oC) 
-30 ~ 65 -40 ~ 85 

Sumber : The United State Adanced Battery Consortium (USABC) 
 
Target diatas perlu dijawab dengan riset dibidang baterai sekunder untuk menemukan material 
baru yang memiliki performa seperti yang diharapkan. Badan Energi International 
(International Energy Agency – IEA) dalam roadmap teknologi untuk kendaraan listrik jenis 
EV dan PHEV memperkirakan bahwa pada tahun 2020 dan 2025, jumlah kedua jenis 
kendaraan listrik tersebut, masing masing berturut-turut dapat mencapai 6,9 juta dan 17,7 juta 
kendaraan/tahun, dimana kendaraan jenis PHEV yang lebih mendominasi.  
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7.2  Energi Terbarukan : Energi Surya 
 
Penggunaan baterai sekunder telah banyak diaplikasikan untuk menyimpan energi listrik yang 
bersumber dari energi surya. Umumnya baterai jenis asam timbal sering menjadi pilihan 
utama dalam sebuah sistem pembangkit listrik tenaga surya skala kecil. Hal ini karena baterai 
tersebut cukup murah dan hanya memerlukan sedikit perawatan. Namun demikian, untuk 
kebutuhan pasokan listrik yang memerlukan lebih banyak beban listrik, maka penggunaan 
baterai asam timbal yang memiliki kedalaman pelepasan muatan yang lebih tinggi menjadi 
mutlak diperlukan. Sedangkan baterai jenis lithium, nikel metal hidrida jarang diaplikasikan 
karena mahalnya material baterai tersebut. 
 
Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional, 
Pemerintah Indonesia mentargetkan penggunaan sel surya sebagai sumber energi bersih pada 
tahun 2025 sebesar 800 MWp. Hal ini berarti bahwa kurang lebih 40 MWp pembangkit listrik 
tenaga surya harus dibangun per tahunnya. Rencana tersebut perlu mendapat perhatian khusus 
karena penggunaan teknologi sel surya pasti membutuhkan baterai sekunder sebagai tempat 
penyimpanan energi listriknya. Penulis sangat menyayangkan saat ini produk baterai yang 
beredar banyak dipasaran, terutama baterai jenis deep-cycle adalah baterai sekunder import 
dari negara lain, khususnya negara China. Penulis sangat berharap dengan semakin 
meningkatnya pemanfaatan teknologi sel surya di Indonesia, penyediaan baterai sekunder 
dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri sehingga dapat membawa manfaat yang besar bagi 
perekonomian bangsa.  
 
 
8.  RISET BATERAI SEKUNDER DI INDONESIA 
 
Sepanjang pengetahuan penulis, riset baterai di perguruan tinggi di Indonesia tidak banyak 
dilakukan. Kalaupun ada riset dibidang elektrokimia, namun aplikasinya diarahkan pada 
proses untuk mengurangi korosifitas suatu material. Hal ini dapat dipahami mengingat 
keterbatasan infrastruktur yang ada pada laboratorium maupun sedikitnya para peneliti yang 
bergerak dalam bidang baterai sekunder. Karena baterai sekunder tersusun atas empat bagian 
komponen utama yaitu elektroda positif (katoda), elektroda negatif (anoda), elektrolit dan 
separator sehingga riset baterai sekunder dapat dikelompokkan pada keempat komponen 
tersebut. Tujuan akhir dari sebuah riset baterai sekunder adalah untuk mencari material baru 
yang memiliki nilai performa yang tinggi dari yang telah ada saat ini dan lebih aman dalam 
pengoperasiannya. 
 
Selain membutuhkan infrastruktur laboratorium yang memerlukan biaya besar, riset baterai 
sekunder juga memerlukan pengetahuan lintas bidang ilmu-ilmu dasar seperti fisika, 
matematika, maupun kimia. Oleh karena itu, para ilmuwan yang mendalami riset baterai 
biasanya memiliki latar belakang pendidikan dibidang teknik kimia, teknik material, teknik 
elektro, maupun teknik fisika.  Untuk dapat melakukan riset baterai sekunder, peralatan dan 
perlengkapan laboratorium memegang peranan penting dalam menentukan kualitas sebuah 
riset. Infrastruktur yang diperlukan diantaranya dry room, pengujian karakteristik 
elektrokimia, reaktor deposisi material lapisan tipis, dan peralatan pengujian pendukung 
karakterisasi material lainnya. 
 
8.1  Dry Room 
Dry room adalah sebuah ruangan dimana kelembaban dan temperatur di dalamnya dijaga 
stabil. Untuk menjaga agar ruangan tetap steril, pekerjaan yang dilakukan di dalam ruangan 
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tersebut biasanya hanya bisa dimasuki oleh beberapa orang saja dalam satu waktu tertentu. 
Dry room dilengkapi dengan box yang diisi oleh gas argon dimana pada kotak tersebut 
lithium metal ditempatkan. Proses pembuatan sel baterai, baik sel setengah (half-cell) maupun 
sel penuh (full-cell) dilakukan pada dry room ini untuk selanjutnyan diuji-coba karakteristik 
elektrokimianya. 
 
8.2  Pengujian Karakteristik Elektrokimia 
Proses pengujian karakteristik elektrokimia adalah bagian inti dari sebuah pengujian untuk 
baterai sekunder. Sampel baterai yang telah dibuat pada dry room, baik berbentuk pounch 
maupun berbentuk koin selanjutnya diuji melalui sebuah battery testing system yang meliputi 
parameter-parameter seperti yang dijelaskan pada bagian 4 paper ini. Dari hasil pengujian 
elektrokimia ini dapat dihasilkan karakteristik baterai sekunder untuk selanjutnya dapat 
dipublikasikan melalui jurnal maupun paten, jika hasil riset tersebut memiliki penemuan dan 
pengembangan sifat yang baru. 

 
8.3  Reaktor Deposisi Material Lapisan Tipis 
Ada berbagai jenis reaktor yang dapat digunakan untuk berbagai jenis deposisi material 
lapisan tipis untuk elektroda baterai sekunder. Secara garis besar, jenis reaktor deposisi 
lapisan tipis dapat dibagi menjadi 2 kelompok utama yaitu deposisi uap secara kimia 
(Chemical Vapor Deposition) dan secara fisika (Physical Vapor Deposition). Jenis-jenis 
metode deposisi tersebut diantaranya adalah Electron Cyclotron Resonance (ECR), RF 
Magnetron Sputtering, Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD), Pulsed 
Laser Deposition (PLD), thermal evaporation, Fludized-Bed Coating, dan Ionized Physical 
Vapor Deposition (IPVD). Metode deposisi tersebut memiliki keuntungan dan kekurangannya 
masing-masing. Reaktor deposisi material yang menggunakan teknologi plasma adalah 
reaktor yang paling mahal dibandingkan dengan rektor lainnya. Gambar 3 memperlihatkan 
reaktor untuk deposisi material lapisan tipis. 
 

 
 

Gambar 3. Bebagai Jenis Reaktor Deposisi Material Lapisan Tipis pada Advanced Energy 
Materials Processing Laboratory (AEMPL), KIST (a) ECR-MOCVD (b) RF Magnetron 
Sputtering (c) Fluidized-Bed Coating Reactor 

 
8.4  Peralatan Karakterisasi Lainnya 
Peralatan pendukung lainnya yang dapat membantu mengetahui karakteristik dari material 
untuk baterai sekunder diantaranya SEM, TEM dan XRD seperti terlihat pada Gambar 4. 

a. Scanning Electron Microscope (SEM) adalah mikroskop yang digunakan untuk 
mendapatkan gambaran morfologi permukaan suatu benda dalam skala nano.  

(a) (b) (c) 
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b. Transmission Electron Microscopy (TEM) adalah mikroskop yang memanfaatkan 
elektron yang ditransmisikan melalui sampel tipis yang akan diteliti.  

c. X-ray diffraction (XRD) adalah sebuah devais yang dapat digunakan untuk mendapat 
informasi mengenai struktur kristal, komposisi kimia dan sifat-sifat fisik dari sebuah 
material atau lapisan film tipis.  

 

 
 

Gambar 4. Peralatan untuk karakterisasi material (a) SEM (b) TEM (c) XRD 
 
Infrastruktur yang disebutkan diatas tentu memerlukan biaya yang besar dalam penyediaan 
nya. Namun hal tersebut dapat disiasati dengan membeli dan membangun peralatan tersebut 
secara bertahap dengan dukungan dari pemerintah dan industri. Selain itu sinergi antara para 
peneliti Indonesia di berbagai belahan dunia yang berkecimpung dalam riset penyimpanan 
energi khususnya baterai sekunder dalam suatu wadah asosiasi dipercaya dapat memberikan 
terobosan dalam penyediaan infrastruktur laboratorium tersebut dengan melakukan kerjasama 
dengan lembaga-lembaga yang bereputasi internasional. 
 
 
9. SINERGI ANTARA AKADEMISI, INDUSTRI DAN PEMERINTAH 
 
Tidak hanya untuk riset baterai sekunder, untuk merealisasikan sebuah riset yang ideal, 
sinergi antara akademia (perguruan tinggi), industri dan pemerintah menjadi sangat penting 
sesuai dengan peranannya masing-masing. Ketiganya harus memiliki saling ketergantungan 
(interdependence) satu dengan yang lainnya agar kondisi ideal tersebut tercipta dengan baik. 
Para ilmuwan di perguruan tinggi dimana riset terkini tentang baterai sekunder dilakukan 
harus dapat menjawab tantangan yang ada pada sebuah industri baterai. Sebaliknya industri 
dapat memberikan masukan kepada para akademia mengenai kebutuhan industri untuk baterai 
sekunder. Kolaborasi riset antara perguruan tinggi dan industri yang didanai oleh industri 
dapat membantu menghasilkan riset yang tepat guna. Selanjutnya pemerintah, dalam hal ini 
dapat dinaungi oleh Kementrian Riset dan Teknologi dan Kementrian Energi dan Sumber 
Daya Mineral, harus dapat mendorong hubungan yang baik antara akademia dan industri. 
Untuk menstimulus riset dibidang baterai sekunder, pemerintah dapat memberikan insentif 
khusus untuk penelitian dan pengembangan dibidang baterai. Dengan sinergi para pihak 
tersebut niscaya sebuah riset yang ideal yang saat ini lazim terjadi di negara-negara maju 
dapat tercipta di Indonesia. 
 
 
 
 

(a) (b) (c) 
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10. ROADMAP RISET BATERAI SEKUNDER DI INDONESIA 2025 
 
Roadmap berikut ini adalah gambaran yang sekaligus harapan penulis untuk pengembangan 
riset penyimpanan energi (energy storage), khususnya baterai sekunder di Indonesia. Diawali 
pada tahun 2011, penulis mengajak para peneliti dibidang penyimpanan energi yang saat ini 
tersebar diberbagai belahan negara, baik sebagai mahasiswa paska-sarjana, paska-doktoral 
maupun akademisi di berbagai perguruan tinggi untuk sama-sama duduk satu kursi dalam 
mengembangkan riset bidang ini di Indonesia. Harapannya, pada tahun 2015 akan terbentuk 
asosiasi profesi dibidang penyimpanan energi. Asosiasi atau perhimpunan peneliti ini dapat 
menjadi wadah pertukaran informasi teknologi antar anggota sehingga para anggota dapat 
menerima informasi terkini seputar riset penyimpanan energi di berbagai negara. Selain itu, 
asosiasi juga dapat berperan dalam membina hubungan antara industri dengan para peneliti. 
Gambaran penulis, kerjasama antara industri dengan akademisi dapat terjadi pada tahun 2020. 
Pada periode tersebut, riset baterai sekunder didukung oleh infrastruktur laboratorium kelas 
dunia yang terdapat pada berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Pasar kendaraan listrik dan 
penggunaan energi surya diperkirakan dapat berkembang pada tahun 2025. Pada saat itu, 
industri baterai sekunder sudah banyak bermunculan di Indonesia. Gambar 5 memperlihatkan 
rancangan roadmap pengembangan riset baterai sekunder di Indonesia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 5. Rancangan Roadmap Pengembangan Riset Baterai Sekunder di Indonesia 
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11.  KESIMPULAN 
 
Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa peranan riset baterai sekunder memegang 
peranan penting dalam upaya penyediaan energi bersih di Indonesia. Mengingat akan semakin 
meningkatnya penggunaan kendaraan listrik dan teknologi sel surya dimasa yang akan datang, 
penulis  mengajak para peneliti bidang penyimpanan energi khususnya baterai sekunder untuk 
bersama-sama membangun riset baterai sekunder di Indonesia. Sinergi antara akademisi, 
industri dan pemerintah adalah kunci utama untuk menciptakan kondisi riset yang ideal. 
Dengan semaraknya riset baterai sekunder di berbagai perguruan tinggi di Indonesia 
diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang handal dibidang ini dan munculnya 
industri-industri baru yang memproduksi baterai sekunder. Sehingga, kebutuhan akan baterai 
sekunder dalam negeri dapat dipasok oleh produk-produk Indonesia yang pada akhirnya akan 
membawa manfaat bagi perekonomian bangsa. 
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