
Program Clean Technology Business Network(CTBN)

Pengumuman perekrutan developer proyek di Indonesia untuk 
berpartisipasi dalam program Jaringan Bisnis Teknologi Bersih（CTBN)

【Forum Business Matching CTBN di Indonesia】
Untuk developer proyek yang berpartisipasi di program CTBN, disyaratkan untuk mengikuti ”CTBN: Forum Business 
Matching Teknologi Bersih di Indonesia”.
 Hari pelaksanaan：11 Januari 2017 (Rabu) dari jam 10 s.d selesai（jadwal rencana）
 Tempat pelaksanaan：Hotel di Jakarta, Indonesia（akan diberitahukan selanjutnya）
*Sehari setelah forum dilaksanakan, dijadwalkan sebagai hari kunjungan ke lokasi, di mana perusahaan Jepang 
mengunjungi perusahaan dan situs proyek perusahaan Anda.

【Keuntungan berpartisipasi di program CTBN】
 Diperkenalkan dengan perusahaan Jepang yang memiliki kemampuan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan 

teknologi perusahaan Anda.
 Mendapat kesempatan untuk bertemu secara individual dengan perusahaan Jepang yang dikenalkan.
 Mendapatkan layanan konsultasi individual secara gratis mengenai business matching, pembentukan proyek 

(review model bisnis), pengaturan pendanaan proyek dari tenaga ahli CTBN (konsultan). （*Hanya untuk yang 
mengajukan permohonan. Melalui seleksi.)

Di Indonesia kebutuhan akan pengembangan proyek teknologi bersih sebagai upaya menghadapi pemanasan global 
semakin meningkat dan menjadi populer.
CTBN mendukung developer proyek yang sedang mengembangkan/mempunyai rancangan pengembangan teknologi bersih 
untuk melakukan business matching dengan perusahaan Jepang yang menyediakan teknologi bersih yang dibutuhkan, serta 
membantu membentuk proyek yang disepakati pada business matching dan membantu akses pengaturan pendanaannya. 
＊Program ini dilaksanakan sebagai salah satu bagian dari “program jaringan bisnis teknologi bersih” yang merupakan 
proyek penugasan dari Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang.

【Syarat berpartisipasi】
1. Peserta yang dapat mendaftar
Pemilik usaha yang mengembangkan dan melaksanakan proyek yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas 
rumah kaca (proyek energi bersih) di Indonesia
*Yang menjadi sasaran adalah developer proyek yang sedang melaksanakan atau sudah mempunyai rancangan 
pelaksanaan proyek teknologi bersih d Indonesia.
*Pemilik usaha yang berkewarganegaraan asing dapat mendaftar jika proyeknya berada di Indonesia.
2. Teknologi energi bersih yang menjadi target

 Biomassa/Biogas/Biofuel (Biomass/Biogas/Biofuel)

 Pengolahan Limbah untuk Energi (Waste to Energy)

 Transportasi Bersih (Kendaraan Listrik)
(Clean Transportation(Electric Vehicle))

 Jaringan listrik pintar (Smart Grid)

 Tenaga Matahari (Solar Power)

 Tenaga Air (Hydro Power)

 Tenaga Angin (Wind Power)

 Panas Bumi (Geothermal)

 Hemat Energi (Energy Efficiency)

【Cara Pendaftaran】
1. Dokumen yang diserahkan
 Formulir Pendaftaran :
 Lembar data teknologi：Mohon menuliskan info yang berhubungan 

dengan teknologi bersih yang tertarik untuk diterapkan oleh perusahaan Anda.
＊Formulir pendaftaran dan lembar data teknologi dapat diunduh di 

situs berikut ini
http://www.icett.or.jp/english/kouryuu/2016/ctbn_id.html

＊ Mohon menyerahkan dokumen dalam bentuk data elektronik.
＊ Mohon tidak diubah ke PDF, tetapi diserahkan sesuai dengan format formulir.

2. Batas penyerahan 15 November 2016 (Selasa)

3. Dikirim ke
International Center for Environmental Technology Transfer (ICETT)
Yasuko Ozaki (Ms.) matsuoka@icett.or.jp
Naoko Kuroda (Ms.) yumiba@icett.or.jp

Lembar Data Teknologi

mailto:matsuoka@icett.or.jp
mailto:yumiba@icett.or.jp


Program Clean Technology Business Network(CTBN)

Kontak Info

Yasuko Ozaki (matsuoka@icett.or.jp) , Naoko Kuroda (yumiba@icett.or.jp)
International Center for Environment Technology Transfer（ICETT)

３６８４－１１ Sakuracho, Yokkaichi-shi, Mie Prefecture
TEL: +81-59-329-3500,  FAX: +81-59-329-8115, Situs http://www.icett.or.jp/english/

Program Clean Technology Business Network 
(Program CTBN)

 Program CTBN adalah program yang bertujuan untuk 
berkontribusi memperbanyak pembentukan dan 
pembangunan proyek menghadapi pemanasan global, 
dengan meningkatkan business matching untuk 
mempertemukan kebutuhan teknologi dalam menghadapi 
pemanasan global negara berkembang dengan perusahaan 
Jepang yang memiliki teknologi tinggi.

 Di program CTBN, disediakan layanan penasihat untuk 
developer proyek di negara berkembang dan penyedia 
teknologi Jepang bergantung dari kebutuhan. Layanan ini 
termasuk di dalamnya nasehat tentang pembentukan bisnis 
dasar, pengaturan pendanaan yang dibutuhkan proyek, 
sehingga semakin meningkatkan pembentukan dan 
pembangunan proyek yang potensi perwujudannya tinggi.

【Alur Seusai Pendaftaran】

 Jika menginginkan layanan dukungan dari konsultan
• Akan dihubungi apakah akan mendapat layanan dukungan dari ICETT atau tidak.（Awal November）
• Untuk pendaftar yang mendapat layanan dukungan, akan diperkenalkan dengan konsultan yang bertugas.
• Kemudian, sambil mendapatkan layanan dukungan dari konsultan, akan diminta partisipasinya dalam kegiatan 

sesuai dengan jadwal di bawah ini.

 Jika tidak menginginkan layanan dukungan dari konsultan
• Akan diperkenalkan dengan perusahaan Jepang yang kemampuan memiliki teknologi yang sesuai melalui ICETT.

（Awal November）
• Kemudian, berdasarkan pengaturan dari ICETT akan diminta partisipasinya dalam kegiatan sesuai dengan jadwal di 

bawah ini.

*Untuk lengkapnya akan dihubungi setelah pendaftaran.

 Pengumpulan 
info kebutuhan 
teknologi 
bersih (Sept -
Okt)

Langkah 1

・Bantuan pembuatan lembar 
data kebutuhan teknologi 
・bantuan pembuatan berkas 
pengenalan kebutuhan 
(dilengkapi audio)

Dukungan individual 
dari tenaga ahli①

 Forum Business 
Matching di 
Indonesia

（Januari 2017）
＊Kunjungan ke 
lokasi oleh 
perusahaan Jepang

Langkah 3

 Konkretisasi dan 
pendalaman 
pertemuan bisnis 
dengan perusahaan 
Jepang 

（Pertengahan Jan-Feb)

Langkah 4

・Prinsip penjagaan 

rahasia （NDA)/
・Kontrak Proyek

 Survei studi 
kelayakan (FS)

 Ulasan skema 
pengaturan 
pendanaan 
untuk proyek
(Feb - Mar)

Langkah 5

・Peningkatan kapasitas untuk penilaian 
teknologi
・Rapat online dan sebelum forum - bantuan 
komunikasi selama forum

Dukungan individual 
dari tenaga ahli ②

・ Bantuan komunikasi setelah forum
・ Bantuan formulasi model bisnis
・ Bantuan pengaturan pendanaan untuk 
proyek

Dukungan individual 
dari tenaga ahli ③

 Pengenalan 
teknologi 
perusahaan Jepang

（Okt- Nov）

 Pertemuan 
pendahuluan

（rapat online）
（Nov - Des）

Langkah 2

mailto:matsuoka@icett.or.jp
mailto:yumiba@icett.or.jp
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