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Keikutsertaan IPB dalam program 100 plus Inovasi Indonesia yang 

diselenggarakan oleh Business Innovation Center (BIC) dengan dukungan 

dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI) merupakan salah satu ajang untuk mempromosikan 

inovasi IPB di tingkat nasional. Selama 13 (tiga belas) tahun berturut-turut 

mengikuti program 100 plus Inovasi Indonesia yang diselenggarakan sejak tahun 

2008 sampai dengan tahun 2020, IPB mendominasi daftar Karya Inovatif Indonesia 

Paling Prospektif. Selama tiga belas tahun tersebut dari total 1.274 inovasi Indonesia 

paling prospektif sebanyak 549 inovasi merupakan karya inovatif yang dihasilkan 

oleh para inovator IPB atau sekitar 43,10 %.Perkembangan jumlah inovasi IPB 

dalam Buku Inovasi Indonesia BIC tahun 2008 – 2020 dapat dilihat pada Gambar 

1 dan Gambar 2.

Capaian tersebut tentu saja merupakan kebanggaan tersendiri bagi IPB. 

Meskipun demikian, IPB menyadari sepenuhnya bahwa masih diperlukan 

upaya lebih untuk menindaklanjuti capaian tersebut. Salah satu langkah nyata 

yang diambil adalah menerbitkan buku “549 Inovasi IPB dalam 1.274 Inovasi 

Indonesia” secara eksklusif. Karya inovatif yang terkandung dalam buku ini 

menggambarkan langkah IPB dalam pemenuhan teknologi yang dibutuhkan 

untuk penguatan pertanian masa depan.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih disampaikan kepada 

seluruh inovator IPB yang telah bekerja keras dalam menghasilkan inovasi 

dan berbagai pihak yang telah berkontribusi sehingga buku ini dapat diterbitkan. 

Media informasi seperti ini perlu diupayakan keberlanjutannya dan kiranya 

dapat memberikan manfaat nyata bagi bangsa Indonesia.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Gambar 1. Perkembangan Jumlah Inovasi IPB dalam Buku Inovasi Indonesia BIC

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Inovasi IPB dalam buku Inovasi Indonesia BIC
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Pemanfaatan Metil Ester Sulfonic Acid (MESA) Untuk 
Katalis Asam Pada Proses Produksi Surfaktan Alkil 
Poliglikosida dari Fatty Alcohol dan Glukosa Cair

Katalis Ajaib dari 
Metil Ester 

Sulfonic Acid 
(MESA)

Magic Catalysts 
from  Metil Ester 

Sulfonic Acid 
(MESA) 

Invensi produk intermediet dari pembuatan surfaktan metil ester sulfonat 
(MES)berupa metil ester sulfonic acid (MESA) untuk katalis asam pada 
proses produksi surfaktan nabati alkil poliglikosida (APG) dari fatty alcohol 
dan glukosa cair 85%. MESA dapat menggantikan katalis asam komersial 
yang sudah sering digunakan dalam proses produksi surfaktan Alkil 
poliglikosida. Invensi ini berhubungan dengan pemilihan konsentrasi katalis 
MESA yang tepat pada proses produksi surfaktan alkil poliglikosida.

Invention of intermediate products of the manufacture of surfactants 
methyl ester sulfonate (MES) in the form of methyl ester sulfonic acid (MESA) 
for the acid catalyst in the production of plant-based surfactant alkyl 
polyglycosides (APG) of fatty alcohol and liquid glucose 85%. MESA can 
replace commercial acid catalysts that have been frequently used in the 
production of surfactant alkyl polyglycosides. This invention relates to the 
selection of the appropriate MESA catalyst concentration on the production 
of surfactant alkyl polyglycosides.

Perspektif
Surfaktan berbahan alami nonionik Methyl ester sulfonic acid (MESA) atau asam metil ester 
sulfonat merupakan bentuk produk antara dari pembuatan metil ester sulfonat. MESA 
merupakan senyawa aktif yang bersifat ramah lingkungan, karena disintesis dari metil ester 
dan direaksikan dengan gas SO3. Metil ester sebagai dari minyak kelapa sawit menjamin  
keamanan surfaktan dalam lingkungan dan ketersediaan bahan baku yang melimpah serta 
mampu mengurangi ketergantungan impor.

Keunggulan
Invensi ini menyediakan katalis asam yang ramah lingkungan dan dengan harga terjangkau 
untuk proses produksi surfaktan alkil poliglikosida. Surfaktan alkil poliglikosida yang 
dihasilkan dari katalis MESA mempunyai nilai tegangan antarmuka yang rendah. ini telah 
dicapai formula konsentrasi katalis metil ester sulfonic acid yang menghasilkan ultra low 
interfacial tension(IFT), pada kondisi optimum konsentrasi katalis 1,5% dari berat glukosa 
yang digunakan. Proses produksi APG melalui proses dua tahap. Tahap pertama adalah 
proses butanolisis dimana terjadi reaksi pencampuran glukosa cair dan alkohol rantai pendek 
(butanol). Surfaktan alkil poliglikosida ini yang dihasilkan bersifat mudah larut air. Surfaktan 
alkil poliglikosida yang sudah dihasilkan kemudian dianalisis uji kinerjanya seperti tegangan 
antarmuka, densitas, pH, stabilitas busa, stabilitas emulsi, dan nilai hydrophilic and lipofilic 
balance (HLB).

Potensi Aplikasi
Inovasi surfaktan berbahan Methyl ester sulfonic acid (MESA) dapat diaplikasikan pada 
industri minyak atau pertambangan minyak.

Inovator
Nama  : Erliza Hambali, Pudji Permadi, Ani Suryani, Mira Rivai, Padil, Yuni Astuti, 

Ari Imam Sutanto
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber:   106 Inovasi Indonesia
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Pemanfaatan Metil Ester Sulfonic Acid (MESA) Untuk
Katalis Asam Pada Proses Produksi Surfaktan Alkil
Poliglikosida dari Fatty Alcohol dan Glukosa CairMagic Catalysts

from  Metil Ester
Sulfonic Acid

Methyl ester sulfonic acid (MESA) atau asam metil ester 
produk antara dari pembuatan metil ester sulfonat. MESA 

bersifat ramah lingkungan, karena disintesis dari metil ester 
SO3. Metil ester sebagai dari minyak kelapa sawit menjamin 

lingkungan dan ketersediaan bahan baku yang melimpah serta 
an impor.

asam yang ramah lingkungan dan dengan harga terjangkau 
an alkil poliglikosida. Surfaktan alkil poliglikosida yang 

mempunyai nilai tegangan antarmuka yang rendah. ini telah 
talis metil ester sulfonic acid yang menghasilkan ultra low 

optimum konsentrasi katalis 1,5% dari berat glukosa 
si APG melalui proses dua tahap. Tahap pertama adalah 

erjadi reaksi pencampuran glukosa cair dan alkohol rantai pendek 
poliglikosida ini yang dihasilkan bersifat mudah larut air. Surfaktan 

dihasilkan kemudian dianalisis uji kinerjanya seperti tegangan 
abilitas busa, stabilitas emulsi, dan nilai hydrophilic and lipofilic 

Methyl ester sulfonic acid (MESA) dapat diaplikasikan pada 
an minyak.

Pudji Permadi, Ani Suryani, Mira Rivai, Padil, Yuni Astuti, 
Sutanto

ARKAN

Sumber:   106 Inovasi Indonesia
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“SORBEM” Soil Super Bright Led Lamp Solusi Penerangan
Lampu Jalan yang Ramah Lingkungan dan Mandiri untuk
Desa Terpencil dan Jalan Tol

Lampu Jalan yang
Ramah

Lingkungan dan
Mandiri Energi

Free Energy and
Well

Environmentally
Street Lamp

Sorbem adalah lampu jalan yang menggunakan energi listrik yang berasal
dari tanah. Energi tanah yang tersedia terus-menerus menyebabkan
sumber tenaga lampu bersifat mandiri. Energi listrik tanah yang kecil arus
dan tegangannya, perlu dinaikkan menggunakan rangkaian penaik daya,
sehingga mampu untuk mengisi baterai lalu menyalakan lampu jalan.
Dengan demikian, jalanan gelap di pedesaan yang tidak terjangkau listrik,
mendapatkan pencahayaan yang cukup dan masyarakat dapat melintasi
jalan dimalam hari tanpa rasa khawatir akan kekurangan pencahayaan jalan.

Sorbem is the street lamp wich use soil electrical energy, so it hhas
independent energy. Soil electrical energy must be raised to charge the
battery and turn on the lamp. Because of that people arround there
peacefull when they go over the street.

Perspektif
Lampu jalan yang minimal sering kali menjadi pemicu kecelakaan lalu lintas. Di 
wilayah dengan cadangan listrik yang terbatas, menyebabkan ketersediaan lampu
jalan terbatas. Dengan adanya lampu jalan yang memanfaatkan sumber energi dari
alam, dapat menjadi solusi atas keterbatasan dalam penyediaan energi listrik.

Keunggulan
Inovasi ini ramah lingkungan, bersifat mandiri energi, perawatannya mudah. Inovasi
ini menawarkan ketersediaan energi yang berkelanjutan serta dapat menyala dan
padam secara otomatis.

Potensi Aplikasi
Sorbem cocok diaplikasikan oleh pemerintah untuk diterapkan pada daerah atau
wilayah dengan keterbatasan listrik. Sorbem mendukung PLN dalam penyediaan
sumber listrik dengan mengandalkan energi dari alam.

Inovator
Nama : Qouamunas Tsani Nuargimah, Muhammad Indarto Budiono,

Dian Puspita Sari, Mohammad Arif Rahmatullah
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Mini Power Station “Nanohidro”Mini Power
Station

Mini Power
Station

Pembangkit listrik tenaga “nanohidro”portable memiliki turbin yang
digerakkan dengan tenaga potensial air hujan yang jatuh di saluran air
bangunan (talang air) untuk menghasilkan listrik. Istilah “nanohidro” disini
berarti ukuran alat yang lebih kecil dibandingkan dengan ukuran PLTMH
umumnya, sehingga dapat dipindahkan sesuai dengan kebutuhan 
pemakainya (portable). Bahan pembuatan alat ini tergolong murah,
berbahan dasar pipa paralon dan kipas kecil bekas pakai, jadi nilai
pembuatan alat ini tergolong rendah. Alat ini dipasang di saluran air, energi
listrik yang dihasilkan dapat disimpan di aki.

Indonesia have high annual rainfall. Potential rainfall is abundant in
Indonesia should be used.  Micro hydro power plant in Indonesia generally
use such as rivers or waterfalls. But there is no power plant that uses the
potential energy of rain fall. Mini Power Station is a power plant that utilizes
the potential energy of rainfall into drains in buildings such as schools and
homes.

Perspektif
Perenerapan alat ini diharapkan menjadi kebutuhan pokok masyarakat untuk
mengurangi pengeluaran dibandingkan listrik PLN dan menjadi langkah mitigasi 
pengurangan emisi GRK, untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Alat ini bisa 
memanen energi listrik dengan gratis, tidak ada emisi yang dikeluarkan alat
ini.Bentuknya praktis dan mudah untuk dipindah-pindahkan, sehingga mengurangi
resiko kerusakan atau pencurian.

Keunggulan
Biaya pembuatan mini station ini tergolong terjangkau. Arus listrik yang dihasilkan 
dapat dipakai langsung atau disimpan dalam aki. Bentuknya portable sehingga
bersifat aman, mudah dipasang dan mudah dipindahkan, berguna saat terjadi 
pemadaman, bencana dan bisa digunakan saat camping

Potensi Aplikasi
Mini power Station potensial untuk dijadikan energi alternatif listrik bagi PLN.

Inovator
Nama : Bregas Budianto, Edyanto, Resti Salmayenti, Dewi Sulistyowati,

Wibawa Furqona
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   106 Inovasi Indonesia
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Pengeringan "3
In 1 " Sederhana

Simple 3 In 1
Dryer

Alat Pengering Dengan Tenaga Surya, Angin,
dan Biomassa
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Alat Pengering ini mengintegrasikan energi terbarukan berupa energi termal
dan listrik dari surya, angin dan biomassa. Berguna untuk mengeringkan
produk pertanian, misalnya gabah dan tidak tergantung cuaca.

Alat in berbe tuk pir a terpo  denga dinding transparan yang
berfu unt melolos an gel p dari energi surya, dilengkapi
kerangka yang terbuat dari besi, rak putar tempat menaruh bahan yang akan
dikeringkan, lantai semen, kipas pembuang udara lembab, dan panel surya.

Selain praktis dan murah, dengan menggunakan alat ini kualitas produk yang
dihasilkan menjadi lebih baik dan seragam karena terjadi pengadukan saat
alat ini berputar.

The Simple 3 in 1 dryer incorporated 3 sources of energy, the thermal and
electricity from solar energy, wind, and biomass.

The device can be used to dry agriculture products such as paddy and is not
weather dependent.

Covered with glass, the pyramid shaped device framework is made from steel,
with turning rack, cemented floor, fan to suck moisture out and a solar panel.

Perspektif
Angin, cahaya matahari, dan panas lingkungan dapat kita peroleh secara gratis. 
Memadukan ketiganya sebagai alat pengering hasil pertanian berpotensi 
memberikan pelbagai manfaat.

Keunggulan Inovasi
l Sistem pengering melandaskan energi terbarukan, ramah lingkungan dan tidak 

bergantung pada tenaga listrik dan minyak/ gas
l Bahan baku untuk sistem pengering mudah didapat, baik itu di kota besar, 

terlebih-lebih di daerah terpencil
l Biaya pengeringan sangat rendah
l Kualitas produk yang dihasilkan lebih baik dan seragam dengan adanya 

pengadukan

Potensi Aplikasi
Dapat di aplikasikan di industri alat pertanian atau oleh petani.

Inovator
Nama  : Komaruddin Abdullah
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber:   100 Inovasi Indonesia



415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia Tahun 2018

02

Pengeringan "3 
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Simple 3 In 1 
Dryer

Alat Pengering Dengan Tenaga Surya, Angin, 
dan Biomassa 
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Alat Pengering ini mengintegrasikan energi terbarukan berupa energi termal 
dan listrik dari surya, angin dan biomassa. Berguna untuk mengeringkan 
produk pertanian, misalnya gabah dan tidak tergantung cuaca.

Alat ini berbentuk piramida terpotong dengan dinding transparan yang 
berfungsi untuk meloloskan gelombang pendek dari energi surya, dilengkapi 
kerangka yang terbuat dari besi, rak putar tempat menaruh bahan yang akan 
dikeringkan, lantai semen, kipas pembuang udara lembab, dan panel surya.

Selain praktis dan murah, dengan menggunakan alat ini kualitas produk yang 
dihasilkan menjadi lebih baik dan seragam karena terjadi pengadukan saat 
alat ini berputar.

The Simple 3 in 1 dryer incorporated 3 sources of energy, the thermal and 
electricity from solar energy, wind, and biomass.

The device can be used to dry agriculture products such as paddy and is not 
weather dependent.

Covered with glass, the pyramid shaped device framework is made from steel, 
with turning rack, cemented floor, fan to suck moisture out and a solar panel.

Perspektif
Angin, cahaya matahari, dan panas lingkungan dapat kita peroleh secara gratis. 
Memadukan ketiganya sebagai alat pengering hasil pertanian berpotensi 
memberikan pelbagai manfaat.

Keunggulan Inovasi
l Sistem pengering melandaskan energi terbarukan, ramah lingkungan dan tidak

bergantung pada tenaga listrik dan minyak/ gas
l Bahan baku untuk sistem pengering mudah didapat, baik itu di kota besar,

terlebih-lebih di daerah terpencil
l Biaya pengeringan sangat rendah
l Kualitas produk yang dihasilkan lebih baik dan seragam dengan adanya 

pengadukan

Potensi Aplikasi
Dapat di aplikasikan di industri alat pertanian atau oleh petani.

Inovator
Nama : Komaruddin Abdullah
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN
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Mini Power Station “Nanohidro”Mini Power
Station

Mini Power
Station

Pembangkit listrik tenaga “nanohidro”portable memiliki turbin yang
digerakkan dengan tenaga potensial air hujan yang jatuh di saluran air
bangunan (talang air) untuk menghasilkan listrik. Istilah “nanohidro” disini
berarti ukuran alat yang lebih kecil dibandingkan dengan ukuran PLTMH
umumnya, sehingga dapat dipindahkan sesuai dengan kebutuhan 
pemakainya (portable). Bahan pembuatan alat ini tergolong murah,
berbahan dasar pipa paralon dan kipas kecil bekas pakai, jadi nilai 
pembuatan alat ini tergolong rendah. Alat ini dipasang di saluran air, energi 
listrik yang dihasilkan dapat disimpan di aki.

Indonesia have high annual rainfall. Potential rainfall is abundant in
Indonesia should be used.  Micro hydro power plant in Indonesia generally
use such as rivers or waterfalls. But there is no power plant that uses the
potential energy of rain fall. Mini Power Station is a power plant that utilizes
the potential energy of rainfall into drains in buildings such as schools and
homes.

Perspektif
Perenerapan alat ini diharapkan menjadi kebutuhan pokok masyarakat untuk 
mengurangi pengeluaran dibandingkan listrik PLN dan menjadi langkah mitigasi 
pengurangan emisi GRK, untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Alat ini bisa
memanen energi listrik dengan gratis, tidak ada emisi yang dikeluarkan alat
ini.Bentuknya praktis dan mudah untuk dipindah-pindahkan, sehingga mengurangi
resiko kerusakan atau pencurian.

Keunggulan
Biaya pembuatan mini station ini tergolong terjangkau. Arus listrik yang dihasilkan
dapat dipakai langsung atau disimpan dalam aki. Bentuknya portable sehingga
bersifat aman, mudah dipasang dan mudah dipindahkan, berguna saat terjadi
pemadaman, bencana dan bisa digunakan saat camping

Potensi Aplikasi
Mini power Station potensial untuk dijadikan energi alternatif listrik bagi PLN.

Inovator
Nama : Bregas Budianto, Edyanto, Resti Salmayenti, Dewi Sulistyowati,

Wibawa Furqona
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Peningkatan Kinerja Rekayasa Membran Fuel Cell
Berbahan Dasar Limbah Styrofoam: Aplikasi Membran
sebagai Perangkat Energi Terbarukan

Dari Masalah ke
Yang Terbarukan

From the Problem
to the

Renewables Fuel cell adalah alat konversi energi elektrokimia yang mengubah hidrogen
dan oksigen menjadi air kemudian menghasilkan energi listrik dan panas.
Cara kerja Fuel Cell mirip dengan baterai dan membutuhkan elektroda
positif dan negatif untuk dapat berfungsi.

Di sisi lain, limbah styrofoam (Polistirena) merupakan polimer termoplastik
yang tidak dapat diuraikan oleh alam. Melalui proses sulfonasi, styrofoam
dapat ditingkatkan konduktivitas protonnya sehingga dapat digunakan
sebagai Polymer Electrolite Membrane (PEM). Membran ini dapat
digunakan sebagai bahan dasar perangkat Membrane Electrode Assemblies
(MEA) untuk fuel cell. Fuel Cell yang berjenis Direct Methanol Fuel Cell dapat
menggunakan elektroda MEA berbahan dasar styrofoam ini.

Styrofoam waste is a thermoplastic polymer which cannot easily degraded
by the environment. Through sulfanation, this styrofoam can be processed
into Polymer Electrolite Membrane (PEM). This membrane can be used as
based material to make Membran Electrode Assemblies (MEA), and then
used as an electrode in the Direct Methanol Fuel Cell.

Perspektif
Pola pikir "out-of the-box" mengajarkan, bahwa tidak semua masalah harus 
dipecahkan, terkadang malah justru harus dimanfaatkan.

Keunggulan Inovasi
l MEA (Membran Electrode Assemblies) berbahan dasar polistirena tersulfonasi

yang dikomposit dengan zeolit dan alginate
l Membran dapat menjadi generator listrik
l Memanfaatkan limbah styrofoam yang sulit diuraikan

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Sri Mulijani dan KGS Dahlan
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   108 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Pengembangan produk dengan bahan baku minyak sawit dan jathropa (jarak) telah 
banyak dilakukan untuk menggantikan produk-produk minyak bumi. Bila bisa 
digunakan untuk bahan bakar, bagaimana dengan pelumas bagi industri?

Keunggulan Inovasi
l Mempunyai karakteristik serupa dengan yang komersial
l Sifat lubrikasi lebih baik pada suhu tinggi
l Beremulsi dengan air
l Berasal dari bahan baku organik yang dapat diperbaharui   

Potensi Aplikasi
Industri pengolahan logam terutama baja, dan proses lainnya yang membutuhkan 
pelumas yang stabil pada suhu tinggi dan beremulsi dengan air.

Inovator
Nama : Ani Suryani
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Si Licin Tahan
Panas

The Hot and The
Slippery

Rolling Oil Berbahan Dasar Minyak Jarak dan
Minyak Sawit

Sumber:   101 Inovasi Indonesia

Industri pengolahan logam membutuhkan oli pelumas (rolling oil) dengan
spesifikasi tertentu, terutama karena temperatur pengerjaan yang tinggi.
Minyak jarak dan minyak sawit dapat dimanfaatkan sebagai pelumas dasar
untuk rolling oil karena memiliki kesamaan karakter dengan rolling oil
komersial hasil impor/lisensi.

Rolling Oil dari minyak jarak dan minyak sawit memiliki kinerja yang lebih
baik karena memiliki kemampuan melumas yang stabil pada suhu tinggi dan 
membentuk emulsi dengan aDengan melakukan tahapan proses 
pemurnian dan penambahan bahan aditif yang sama untuk minyak jarak
dan minyak sawit, kedua bahan baku ini dapat dijadikan minyak pelumas.

Jathropa Oil and Palm Oil can both be used as row material to produce
rolling oil. Not only this natural rolling oil has similar characteristics with
commercial ones, it is also stable in high temperature and can be emulsified
with water, making it a better solution.

The process to produce rolling oil is the same for both Jathropa and Palm Oil.



415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia Tahun 2018

04 05

Perspektif
Pengembangan produk dengan bahan baku minyak sawit dan jathropa (jarak) telah 
banyak dilakukan untuk menggantikan produk-produk minyak bumi. Bila bisa 
digunakan untuk bahan bakar, bagaimana dengan pelumas bagi industri?

Keunggulan Inovasi
l Mempunyai karakteristik serupa dengan yang komersial
l Sifat lubrikasi lebih baik pada suhu tinggi
l Beremulsi dengan air
l Berasal dari bahan baku organik yang dapat diperbaharui   

Potensi Aplikasi
Industri pengolahan logam terutama baja, dan proses lainnya yang membutuhkan
pelumas yang stabil pada suhu tinggi dan beremulsi dengan air.

Inovator
Nama : Ani Suryani
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Si Licin Tahan 
Panas

The Hot and The 
Slippery

Rolling Oil Berbahan Dasar Minyak Jarak dan 
Minyak Sawit

Industri pengolahan logam membutuhkan oli pelumas (rolling oil) dengan 
spesifikasi tertentu, terutama karena temperatur pengerjaan yang tinggi. 
Minyak jarak dan minyak sawit dapat dimanfaatkan sebagai pelumas dasar 
untuk rolling oil karena memiliki kesamaan karakter dengan rolling oil 
komersial hasil impor/lisensi. 

Rolling Oil dari minyak jarak dan minyak sawit memiliki kinerja yang lebih 
baik karena memiliki kemampuan melumas yang stabil pada suhu tinggi dan 
membentuk emulsi dengan aDengan melakukan tahapan proses 
pemurnian dan penambahan bahan aditif yang sama untuk minyak jarak 
dan minyak sawit, kedua bahan baku ini dapat dijadikan minyak pelumas.

Jathropa Oil and Palm Oil can both be used as row material to produce 
rolling oil. Not only this natural rolling oil has similar characteristics with 
commercial ones, it is also stable in high temperature and can be emulsified 
with water, making it a better solution. 

The process to produce rolling oil is the same for both Jathropa and Palm Oil.                     
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Peningkatan Kinerja Rekayasa Membran Fuel Cell 
Berbahan Dasar Limbah Styrofoam: Aplikasi Membran
sebagai Perangkat Energi Terbarukan

Dari Masalah ke
Yang Terbarukan

From the Problem
to the

Renewables Fuel cell adalah alat konversi energi elektrokimia yang mengubah hidrogen
dan oksigen menjadi air kemudian menghasilkan energi listrik dan panas.
Cara kerja Fuel Cell mirip dengan baterai dan membutuhkan elektroda
positif dan negatif untuk dapat berfungsi.

Di sisi lain, limbah styrofoam (Polistirena) merupakan polimer termoplastik
yang tidak dapat diuraikan oleh alam. Melalui proses sulfonasi, styrofoam 
dapat ditingkatkan konduktivitas protonnya sehingga dapat digunakan 
sebagai Polymer Electrolite Membrane (PEM). Membran ini dapat
digunakan sebagai bahan dasar perangkat Membrane Electrode Assemblies
(MEA) untuk fuel cell. Fuel Cell yang berjenis Direct Methanol Fuel Cell dapat
menggunakan elektroda MEA berbahan dasar styrofoam ini.

Styrofoam waste is a thermoplastic polymer which cannot easily degraded
by the environment. Through sulfanation, this styrofoam can be processed
into Polymer Electrolite Membrane (PEM). This membrane can be used as
based material to make Membran Electrode Assemblies (MEA), and then
used as an electrode in the Direct Methanol Fuel Cell.

Perspektif
Pola pikir "out-of the-box" mengajarkan, bahwa tidak semua masalah harus
dipecahkan, terkadang malah justru harus dimanfaatkan.

Keunggulan Inovasi
l MEA (Membran Electrode Assemblies) berbahan dasar polistirena tersulfonasi

yang dikomposit dengan zeolit dan alginate
l Membran dapat menjadi generator listrik
l Memanfaatkan limbah styrofoam yang sulit diuraikan

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Sri Mulijani dan KGS Dahlan
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Wipozer, Mesin Pendingin Ikan Bertenaga Angin
sebagai Alternatif Preservasi di Kapal Nelayan

Pendingin
Bertenaga Angin

Wind Powered
Cooler

Penanganan ikan segar hasil tangkapan nelayan sangat penting agar
kandungan gizinya tetap terjaga dan harga jual ikan tetap tinggi. Agar ikan
hasil tangkapan tetap segar, suhu penyimpanan harus selalu diusahakan
agar tetap stabil mendekati 0 °C. Kondisi ini merupakan kendala bagi
nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan dengan perahu dayung
atau motor, karena opsi sarana pendingin yang terbatas.

Wipozer adalah alat untuk membantu nelayan untuk membekukan hasil
tangkapan selama melaut. Terdiri dari kincir angin, generator, stabilizer dan
mesin pendingin, wipozer memanfaatkan energi dari angin laut sebagai
sumber listrik. Listrik tersebut kemudian dimanfaatkan untuk 
mengoperasikan mesin pendingin ikan berdaya 100 watt.

Freshly caught fish must be handled seriously in order to keep its nutritional
content and value. Therefore, the ambient temperature or the fish storage
must be kept near 0 °C . Wipozer is a tool to help small fisherman in keeping
their catches stay fresh during sailing. It utilizes the energy from wind
turbine as electricity source for operating 100 watt fish cooling storage.

Perspektif
Menjaga kesegaran ikan pasca tangkap bisa menyelamatkan 50% nilai ikan, yang 
berarti menyelamatkan 50% penghasilan nelayan.

Keunggulan Inovasi
l Dapat mengoperasikan freezer berdaya 100 watt dengan kapasitas 100 liter
l Mesin mudah dibuat dan dipasang
l Berukuran kecil, sehingga dapat dipasang pada kapal nelayan yang kecil

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama  : Radite P. A. Setiawan, Diang Sagita, M. Munajat Dasir dan

Andriyana
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   108 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Dunia masih bergantung pada minyak bumi, sedangkan hasil eksploitasinya kian 
berkurang. Surfaktan meningkatkan hasil minyak bumi dan dibutuhkan dalam 
jumlah sangat besar. Menemukan sumber surfaktan baru dari sumber yang 
terbaharukan sangat dibutuhkan.

Keunggulan Inovasi
l Meningkatkan nilai tambah minyak sawit  
l Meningkatkan pendapatan masyarakat    
l Mendukung klaster hilir sawit di Indonesia
l Peningkatan total produksi minyak bumi      
l Surfaktan dari sumber yang terbarukan         
l Mempunyai sifat larut dalam air 
l Mempunyai sifat salinitas yang tinggi

Potensi Aplikasi
Bahan baku surfaktan dibutuhkan dalam jumlah besar untuk proses oil recovery, 
bisa dibuat menjadi sabun, deterjen, bahkan kosmetik. Proses pembuatan 
surfaktan dapat diaplikasikan di industri sawit yang ingin melakukan diversifkasi 
produk, dapat melirik proses ini.

Inovator
Nama  :  Erliza Hambali; Ani Suryani; Pudji Permadi; Agus Pratomo; Mira 

Rivai; Ria Maria
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Sabun Alami
Peluluh Minyak

Bumi
Bio Soap for Oil

Recovery

Surfaktan Meti Ester Sulfonat (MES) dari Minyak
Sawit sebagai OWSA untuk Meningkatkan
Recovery Minyak Bumi

Sumber:   101 Inovasi Indonesia

Surfaktan adalah bahan baku yang sangat penting pada proses eksploitasi
minyak bumi. Surfaktan disemprotkan bersama air ke dalam minyak bumi
dan digunakan untuk 'meluluhkan' minyak bumi yang terperangkap di
'dinding-dinding' gua pada saat pengeboran untuk Oil Recovery, 
menyerupai sabun yang melarutkan minyak bersama a

Surfaktan digunakan dalam jumlah sangat besar untuk meningkatkan hasil
eksploitasi minyak bumi dari tanah (Oil Recovery). Teknologi sulfonasi Metil 
Ester dari minyak bumi menggunakan reaktan gas SO , H SO , atau NaHSO3 2 4 3

kemudian dilanjutkan dengan proses pemurnian akan menghasilkan
surfaktan MES. Sumber surfaktan baru dari sumber alami yang dapat
diperbaharui menjanjikan proses 'oil recovery' lebih lanjut.

Surfactant is used in large amount for oil recovery process. Injected into
earth along with water, the surfactant 'releases' oil, trapped on the 'cave
walls' during drilling, just like soap when we wash our oily hand.

The metil-ester-sulfonation from palm oil using gas reactan (SO , H SO , or3 2 4

NaHSO ) produces MES surfactant. Surfactant is available in abundance3

since it comes from renewable resources.
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Perspektif
Dunia masih bergantung pada minyak bumi, sedangkan hasil eksploitasinya kian 
berkurang. Surfaktan meningkatkan hasil minyak bumi dan dibutuhkan dalam 
jumlah sangat besar. Menemukan sumber surfaktan baru dari sumber yang 
terbaharukan sangat dibutuhkan.

Keunggulan Inovasi
l Meningkatkan nilai tambah minyak sawit  
l Meningkatkan pendapatan masyarakat
l Mendukung klaster hilir sawit di Indonesia
l Peningkatan total produksi minyak bumi
l Surfaktan dari sumber yang terbarukan         
l Mempunyai sifat larut dalam air 
l Mempunyai sifat salinitas yang tinggi

Potensi Aplikasi
Bahan baku surfaktan dibutuhkan dalam jumlah besar untuk proses oil recovery, 
bisa dibuat menjadi sabun, deterjen, bahkan kosmetik. Proses pembuatan 
surfaktan dapat diaplikasikan di industri sawit yang ingin melakukan diversifkasi
produk, dapat melirik proses ini.

Inovator
Nama :  Erliza Hambali; Ani Suryani; Pudji Permadi; Agus Pratomo; Mira 

Rivai; Ria Maria
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Sabun Alami 
Peluluh Minyak 

Bumi
Bio Soap for Oil 

Recovery

Surfaktan Meti Ester Sulfonat (MES) dari Minyak 
Sawit sebagai OWSA untuk Meningkatkan 
Recovery Minyak Bumi

Surfaktan adalah bahan baku yang sangat penting pada proses eksploitasi 
minyak bumi. Surfaktan disemprotkan bersama air ke dalam minyak bumi 
dan digunakan untuk 'meluluhkan' minyak bumi yang terperangkap di 
'dinding-dinding' gua pada saat pengeboran untuk Oil Recovery, 
menyerupai sabun yang melarutkan minyak bersama a

Surfaktan digunakan dalam jumlah sangat besar untuk meningkatkan hasil 
eksploitasi minyak bumi dari tanah (Oil Recovery). Teknologi sulfonasi Metil 
Ester dari minyak bumi menggunakan reaktan gas SO , H SO , atau NaHSO3 2 4 3

kemudian dilanjutkan dengan proses pemurnian akan menghasilkan 
surfaktan MES. Sumber surfaktan baru dari sumber alami yang dapat 
diperbaharui menjanjikan proses 'oil recovery' lebih lanjut.         

Surfactant is used in large amount for oil recovery process. Injected into  
earth along with water, the surfactant 'releases' oil, trapped on the 'cave 
walls' during drilling, just like soap when we wash our oily hand. 

The metil-ester-sulfonation from palm oil using gas reactan (SO , H SO , or 3 2 4

NaHSO ) produces MES surfactant. Surfactant is available in abundance 3

since it comes from renewable resources.
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Wipozer, Mesin Pendingin Ikan Bertenaga Angin
sebagai Alternatif Preservasi di Kapal Nelayan

Pendingin
Bertenaga Angin

Wind Powered
Cooler

Penanganan ikan segar hasil tangkapan nelayan sangat penting agar
kandungan gizinya tetap terjaga dan harga jual ikan tetap tinggi. Agar ikan
hasil tangkapan tetap segar, suhu penyimpanan harus selalu diusahakan
agar tetap stabil mendekati 0 °C. Kondisi ini merupakan kendala bagi
nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan dengan perahu dayung 
atau motor, karena opsi sarana pendingin yang terbatas.

Wipozer adalah alat untuk membantu nelayan untuk membekukan hasil 
tangkapan selama melaut. Terdiri dari kincir angin, generator, stabilizer dan
mesin pendingin, wipozer memanfaatkan energi dari angin laut sebagai
sumber listrik. Listrik tersebut kemudian dimanfaatkan untuk 
mengoperasikan mesin pendingin ikan berdaya 100 watt.

Freshly caught fish must be handled seriously in order to keep its nutritional
content and value. Therefore, the ambient temperature or the fish storage
must be kept near 0 °C . Wipozer is a tool to help small fisherman in keeping
their catches stay fresh during sailing. It utilizes the energy from wind
turbine as electricity source for operating 100 watt fish cooling storage.

Perspektif
Menjaga kesegaran ikan pasca tangkap bisa menyelamatkan 50% nilai ikan, yang
berarti menyelamatkan 50% penghasilan nelayan.

Keunggulan Inovasi
l Dapat mengoperasikan freezer berdaya 100 watt dengan kapasitas 100 liter
l Mesin mudah dibuat dan dipasang
l Berukuran kecil, sehingga dapat dipasang pada kapal nelayan yang kecil

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Radite P. A. Setiawan, Diang Sagita, M. Munajat Dasir dan

Andriyana
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Sintesa Bioavtur Berbasis CPO sebagai Bahan Bakar
Pesawat Jet Komersial

Pesawat Jet
Hijau

Green Jet Planes

Avtur adalah bahan bakar untuk pesawat komersial dengan komponen
utama hidrokarbon paraffin C10 – C14. Produksi avtur di Indonesia masih
belum mencukupi total pemakaian, sehingga terpaksa dipenuhi dengan
avtur impor. Oleh karena itu, upayakan pencarian bahan bakar alternatif
lokal untuk mengatasi kekurangan suplai sangat diperlukan.

Pemanfaatan bahan baku terbarukan seperti Crude Palm Oil (CPO) menjadi
bioavtur dapat menjadi alternatif pengganti avtur. Sintesa bioavtur berbasis
CPO dilakukan melalui proses dekarboksilasi trigliserida yang diikuti dengan
catalytic cracking, menghasilkan produk dengan densitas, specific gravity,
senyawa hidrokarbon, dan titik beku yang mirip dengan avtur di pasaran.

Avtur is commonly used as aviation fuel with Hidrokarbon Paraffin C10 – C14
as the main component. Bioavtur from Crrude Palm Oil (CPO) can be a green
alternative in solving the shortage of local avtur in the market. The CPO
processed through decarboxylation of triglycerides and catalytic cracking
processes. The processed bioavtur have density specification, specific
gravity, hydrocarbon compound, and freeze point that matches with Avtur in
the market.

Perspektif
Indonesia harus mendorong pengembangan produk-produk hilir sawit bernilai 
tinggi, dan berpotensi pasar luas, demi menjaga "keamanan" kebutuhan akan sawit 
dari hulu.

Keunggulan Inovasi
l Memiliki densitas sebesar 0.810533, specific gravity 0.81128 g/cm³, dan cair

pada suhu -55 ºC
l Merupakan bahan bakar non subsidi, sehingga nilai ekonomi lebih tinggi

dibandingkan biodiesel
l Meningkatkan nilai tambah pengolahan sawit
l Memenuhi ketentuan internasional mengenai pengolahan sawit yang 

berkelanjutan

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Erliza Hambali dan Dwi Setyaningsih
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   108 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Kebesaran dan kesuksesan seringkali diiringi dengan pengabaian dan kemubaziran. 
Pelepah yang kini adalah limbah yang melimpah ruah, dengan inovasi bisa diubah 
menjadi berkah yang terus bertambah

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku berupa pelepah sawit melimpah dan belum dimanfaatkan
l Pembakaran lebih bersih dan ramah bagi lingkungan
l Kompetitif dibandingkan harga bahan bakar minyak maupun batubara
l Waktu memasak yang lebih singkat dibandingkan dengan biobriket
l Lebih mudah dinyalakan/dimatikan dibandingkan biobriket
l Berpotensi ekspor sebagai sumber energi biomassa terbarukan

Potensi Aplikasi
Inovasi “biopelet” dapat dimanfaatkan oleh perkebunan kelapa sawit, untuk 
industri bahan bakar biomassa, maupun untuk memenuhi keperluan energi rumah 
tangga; misalnya untuk menunjang program desa mandiri energi.

Inovator
Nama : Erliza Hambali; Dwi Setyaningsih; Windi Liliana; Dipo Bariguna
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Memberdayakan
Pelepah Sawit

Empowering Palm
Petioles

Biopelet dari Petiole Pelepah Sawit

Sumber:   102 Inovasi Indonesia

Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di dunia. Pelepah yang
harus dipangkas setiap tahunnya mencapai 8,6 ton per hektar kebun, dan
saat ini sebagian besar belum dimanfaatkan. Salah satu pemanfaatan yang
potensial adalah menjadikannya sebagai sumber energi biomassa.

Pengempaan bertekanan tinggi menggunakan mesin pelet akan mengolah
pelepah sawit menjadi “biopelet”, yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan
bakar rumah tangga maupun untuk pembangkitan listrik.

Nilai kalori “biopelet” yang dihasilkan adalah 3.650 kkal/kg, setara dengan
cangkang sawit (3.647 kkal/kg), lebih baik dari kayu bakar (3.500 kkal/kg)
dan jauh lebih baik dibandingkan nilai kalori tandan kosong kelapa sawit
(1.512 kkal/kg).

Indonesian has the world’s largest acreage of palm plantations with an
average of 8.6 tons of petioles per hectare to be pruned and mostly left
unutilized in the field.

Palm petioles can be pelletized for households energy usage, even for fueling
power plants. This “biopellet” has excellent calorific value of 3,650 kcal/kg,
equivalent to palm shells (3,647 kcal/kg) or firewood (3,500 kcal/kg), and is
far better than the empty palm-fruit bunch (1,512 kcal/kg).
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Inovator
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Memberdayakan 
Pelepah Sawit

Empowering Palm 
Petioles

Biopelet dari Petiole Pelepah Sawit

Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di dunia. Pelepah yang 
harus dipangkas setiap tahunnya mencapai 8,6 ton per hektar kebun, dan 
saat ini sebagian besar belum dimanfaatkan. Salah satu pemanfaatan yang 
potensial adalah menjadikannya sebagai sumber energi biomassa.

Pengempaan bertekanan tinggi menggunakan mesin pelet akan mengolah 
pelepah sawit menjadi “biopelet”, yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
bakar rumah tangga maupun untuk pembangkitan listrik.

Nilai kalori “biopelet” yang dihasilkan adalah 3.650 kkal/kg, setara dengan 
cangkang sawit (3.647 kkal/kg), lebih baik dari kayu bakar (3.500 kkal/kg) 
dan jauh lebih baik dibandingkan nilai kalori tandan kosong kelapa sawit 
(1.512 kkal/kg).

Indonesian has the world’s largest acreage of palm plantations with an 
average of 8.6 tons of petioles per hectare to be pruned and mostly left 
unutilized in the field.

Palm petioles can be pelletized for households energy usage, even for fueling 
power plants. This “biopellet” has excellent calorific value of 3,650 kcal/kg, 
equivalent to palm shells (3,647 kcal/kg) or firewood (3,500 kcal/kg), and is 
far better than the empty palm-fruit bunch (1,512 kcal/kg).
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Sintesa Bioavtur Berbasis CPO sebagai Bahan Bakar
Pesawat Jet Komersial

Pesawat Jet
Hijau

Green Jet Planes

Avtur adalah bahan bakar untuk pesawat komersial dengan komponen 
utama hidrokarbon paraffin C10 – C14. Produksi avtur di Indonesia masih 
belum mencukupi total pemakaian, sehingga terpaksa dipenuhi dengan
avtur impor. Oleh karena itu, upayakan pencarian bahan bakar alternatif
lokal untuk mengatasi kekurangan suplai sangat diperlukan.
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Avtur is commonly used as aviation fuel with Hidrokarbon Paraffin C10 – C14
as the main component. Bioavtur from Crrude Palm Oil (CPO) can be a green
alternative in solving the shortage of local avtur in the market. The CPO
processed through decarboxylation of triglycerides and catalytic cracking
processes. The processed bioavtur have density specification, specific
gravity, hydrocarbon compound, and freeze point that matches with Avtur in
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Perspektif
Indonesia harus mendorong pengembangan produk-produk hilir sawit bernilai 
tinggi, dan berpotensi pasar luas, demi menjaga "keamanan" kebutuhan akan sawit
dari hulu.

Keunggulan Inovasi
l Memiliki densitas sebesar 0.810533, specific gravity 0.81128 g/cm³, dan cair

pada suhu -55 ºC
l Merupakan bahan bakar non subsidi, sehingga nilai ekonomi lebih tinggi

dibandingkan biodiesel
l Meningkatkan nilai tambah pengolahan sawit
l Memenuhi ketentuan internasional mengenai pengolahan sawit yang 

berkelanjutan

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Erliza Hambali dan Dwi Setyaningsih
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Biodelignifikasi Biomassa Berlignoselulosa Menggunakan 
Mikrob Pendegradasi Lignoselulosa Melalui Teknologi 
Amobilisasi Sel Untuk Pengembangan Biofuel

Energi Biomassa
Biomass Energy

Bioetanol adalah bahan bakar alternatif kendaraan yang terbarukan, 
selain juga ramah lingkungan.  Bahan baku untuk pembuatan bioetanol 
ini berasal dari limbah tanaman yang mengandung lignoselulosa. 
Kandungan lignin dari bahan berlignoselulosa didegradasi dengan teknik 
amobilisasi sel. Biomassa berlignoselulosa yang digunakan adalah tandan 
kosong kelapa sawit, limbah kayu, dan sekam.

The use of bioethanol as vehicle fuel is a renewable as well as 
environmentally friendly alternative. The raw material for making 
bioethanol comes from plant waste containing lignocellulose. The lignin 
content of lignocellulose material is degraded through cell immobilization 
process. The lignocellulosic biomass used is palm oil empty bunches, wood 
waste, and rice husks.

Perspektif
Indonesia harus mendorong pengembangan produk-produk hilir sawit bernilai
tinggi, dan berpotensi pasar luas, demi menjaga "keamanan" kebutuhan akan sawit
dari hulu.

Keunggulan Inovasi
l Memiliki densitas sebesar 0.810533, specific gravity 0.81128 g/cm³, dan cair 

pada suhu -55 ºC
l Merupakan bahan bakar non subsidi, sehingga nilai ekonomi lebih tinggi

dibandingkan biodiesel
l Meningkatkan nilai tambah pengolahan sawit
l Memenuhi ketentuan internasional mengenai pengolahan sawit yang 

berkelanjutan

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Erliza Hambali dan Dwi Setyaningsih
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   108 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Menggabungkan dua pilihan, portabilitas dan daya tahan yang biasanya saling 
bertentangan, menjadi sebuah pilihan baru yang tidak hanya lebih baik, namun 
juga lebih murah.

Keunggulan Inovasi
l Portabel sehingga praktis dibawa dan digunakan, aman, murah terbuat dari 

bahan plastik dan juga sangat mudah aplikasinya 
l Mudah di pasang (all in one), tanpa harus membeli bahan tambahan
l Teknologi ramah lingkungan 
l Mendorong tumbuhnya industri rumah tangga di pedesaan 
l Tersedianya energi terbarukan yang murah bagi petani/peternak 
l Meningkatnya produktivitas pertanian dengan pemanfaatan limbah

Potensi Aplikasi
Teknologi biogas ini dapat diaplikasikan di masyarakat secara luas, khususnya untuk 
masyarakat peternak.

Inovator
Nama : Salundik; Zulfikar Moesa; A. Yani
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Semua Jadi Satu
All in One

Biodigester Portabel Penghasil Biogas sebagai
Sumber Energi Keluarga

Sumber:   103 Inovasi Indonesia

Biodigester merupakan salah satu solusi dalam menghadapi krisis energi di
Indonesia, dimana sumber energi fosil dapat digantikan dengan sumber
energi terbarukan. Inovasi ini merupakan rancang bangun sistem 
biodigester semua jadi satu (all in one) dengan konsep pengguna dapat
memakai atau  mengaplikasi unit biogas serta ringan untuk dibawa.

Biodigester portabel ini juga kuat, aman dan tahan tekanan gas yang tinggi.
Rancang bangun biodigester dibuat dari plastik yang terdiri dari komponen 
saluran masukan, pipa pengeluaran gas, kuping untuk pengembang di
saluran inlet dan outlet dan kuping pengembang di badan digester. Dengan
biodigester ini, pengguna dapat dengan mudah mengaplikasikan teknologi
biogas tanpa mengeluarkan biaya tinggi.

Portable Biodigester is an appropriate technology to treat organic wastes.
Biodigester installation using cement, metal materials, and fiber glass is very
expensive, while those made of cheap plastic is not long-lasting and
susceptible to leaks and difficult to install.

This biodigester is designed to be portable, easy to install, and safe, using
highly durable plastic yet cheap.
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Sintesa Bioavtur Berbasis CPO sebagai Bahan Bakar
Pesawat Jet Komersial

Pesawat Jet
Hijau

Green Jet Planes

Avtur adalah bahan bakar untuk pesawat komersial dengan komponen
utama hidrokarbon paraffin C10 – C14. Produksi avtur di Indonesia masih
belum mencukupi total pemakaian, sehingga terpaksa dipenuhi dengan
avtur impor. Oleh karena itu, upayakan pencarian bahan bakar alternatif
lokal untuk mengatasi kekurangan suplai sangat diperlukan.

Pemanfaatan bahan baku terbarukan seperti Crude Palm Oil (CPO) menjadi 
bioavtur dapat menjadi alternatif pengganti avtur. Sintesa bioavtur berbasis 
CPO dilakukan melalui proses dekarboksilasi trigliserida yang diikuti dengan
catalytic cracking, menghasilkan produk dengan densitas, specific gravity,
senyawa hidrokarbon, dan titik beku yang mirip dengan avtur di pasaran.

Avtur is commonly used as aviation fuel with Hidrokarbon Paraffin C10 – C14
as the main component. Bioavtur from Crrude Palm Oil (CPO) can be a green
alternative in solving the shortage of local avtur in the market. The CPO
processed through decarboxylation of triglycerides and catalytic cracking
processes. The processed bioavtur have density specification, specific
gravity, hydrocarbon compound, and freeze point that matches with Avtur in
the market.

Perspektif
Indonesia memiliki limbah biomassa bernilai energi yang sangat  melimpah dan 
terbarukan. Terobosan inovasi telah mendesak untuk dikembangkan, mengingat 
saat ini kita justru telah menjadi net-importer energi yang tak terbarukan. 

Keunggulan Inovasi

l Bahan baku energi berasal dari biomassa tumbuhan yang sifatnya terbarukan 
       dan dengan pengolahan yang baik, berpotensi menjadi ramah lingkungan.
l Bahan baku yang tersedia melimpah, kontinyu dan murah karena berasal 
       dari limbah/residu pertanian, perkebunan  dan kehutanan. 

Potensi Aplikasi
Inovasi ini berpotensi diaplikasikan jika diperoleh sumber biomassa 
berlignoselulosa yang tersedia secara kontinyu, serta mikroba pendegradasi 
lignin yang potensial; untuk menghasilkan bioetanol sebagai bahan bakar 
alternatif kendaraan yang terbarukan.

Inovator 
Nama  
Status Paten
Kesiapan Inovasi
Kerjasama bisnis 
Peringkat Inovasi   

: Dr. Syamsul Falah, SHut. MSi, Dr. Suryani, SP, M.Sc 
: BELUM DIDAFTARKAN
: * Prototype
: * Terbatas
: * Prospektif
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Energi 
Biomassa
Biomass 
Energy

Biodelignifikasi Biomassa Berlignoselulosa 
Menggunakan Mikrob Pendegradasi Lignoselulosa 
Melalui Teknologi Amobilisasi Sel untuk Pengembangan 
Biofuel

Bioetanol adalah bahan bakar alternatif kendaraan yang terbarukan, selain 
juga ramah lingkungan.  Bahan baku untuk pembuatan bioetanol ini berasal 
dari limbah tanaman yang mengandung lignoselulosa. Kandungan lignin 
dari bahan berlignoselulosa didegradasi dengan teknik amobilisasi sel. 
Biomassa berlignoselulosa yang digunakan adalah tandan kosong kelapa 
sawit, limbah kayu, dan sekam.

The use of bioethanol as vehicle fuel is a renewable as well as environmentally 
friendly alternative. The raw material for making bioethanol comes from 
plant waste containing lignocellulose. The lignin content of lignocellulose 
material is degraded through cell immobilization process. The lignocellulosic 
biomass used is palm oil empty bunches, wood waste, and rice husks.
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Perspektif
Bergantung pada sumberdaya alam sebagai komoditas ekspor tidak bisa 
diandalkan untuk jangka panjang. Kita harus mampu mengolah komoditas menjadi 
produk bernilai tambah tinggi , dan semakin tinggi.

Keunggulan Inovasi
l Proses fraksinasi lebih baik karena menyebabkan separasi komponen metil 

ester palmitat dari metil ester oleat
l Surfaktan yang dihasilkan dari bahan baku metil palmitat memiliki daya 

deterjensi tinggi
l Sisa fraksinasi berupa bahan baku biodiesel berkualitas yanga tahan terdapat 

suhu rendah

Potensi Aplikasi
Proses dapat diterapkan usaha pengelolaan CPO untuk menghasilkan surfaktan 
yang digunakan pada eksploitasi minyak bumi, juga sebagai bahan industri produk 
pencuci dan pembersih (washing and cleaning).

Inovator
Nama : Ani Suryani; Erliza Hambali; Ari Imam Sutanto; Siti Mujdalipah; 

Jaelani
Status paten : TELAH DIDAFTARKAN

Biodiesel
Unggul dari

Kelapa Sawit
The Superior

Biodiesel from
Palm Oil

Peningkatan Nilai Tambah Biodiesel (Metil Ester) dari
Crude Palm Oil Melalui Proses Fraksinasi (Distilasi)
untuk Menghasilkan Single Cut Metil Ester

Sumber:   103 Inovasi Indonesia

Saat ini Indonesia tercatat sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar
di dunia. Ironinya, sebagian besar produk sawit diekspor dalam bentuk
mentah, minyak sawit kasar atau crude palm oil (CPO). Untuk meningkatkan
nilai tambah CPO, diperlukan teknologi untuk diversifikasi produk,
diantaranya adalah metil ester atau biodiesel dan surfaktan. 

Teknologi fraksinasi yang dikembangkan menghasilkan proses distilasi CPO
yang mampu memisahkan metil ester C  dominan ( metil palmitat ) dan16

metil ester C  ( metil oleat ). Metil palmiat adalah bahan baku surfaktan18:1

sedangkan metil oleat adalah bahan baku biodiesel berkualitas yang tahan
terhadap dingin.

 Indonesia is one of the largest palm oil producer in the world and export it as
commodity Crude Palm Oil (CPO).

CPO can be distilled using fractionation technology to produce methyl esters

of C   (methyl palmitate) as feedstock for high-valued surfactant. Not only16

that, the by product, methyl oleat is the feedstock for high quality cold-

tolerant biodiesel.
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Saat ini Indonesia tercatat sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar 
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Indonesia memiliki limbah biomassa bernilai energi yang sangat melimpah dan 
terbarukan. Terobosan inovasi telah mendesak untuk dikembangkan, mengingat 
saat ini kita justru telah menjadi net-importer energi yang tak terbarukan.

Keunggulan Inovasi
• Bahan baku energi berasal dari biomassa tumbuhan yang sifatnya terbarukan 

dan dengan pengolahan yang baik, berpotensi menjadi ramah lingkungan.

• Bahan baku yang tersedia melimpah, kontinyu dan murah karena berasal 
dari limbah/residu pertanian, perkebunan  dan kehutanan.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini berpotensi diaplikasikan jika diperoleh sumber biomassa berlignoselulosa yang tersedia 
secara kontinyu, serta mikroba pendegradasi lignin yang potensial; untuk menghasilkan bioetanol 
sebagai bahan bakar alternatif kendaraan yang terbarukan.

Inovator 
Nama : Dr. Syamsul Falah, SHut. MSi, Dr. Suryani, SP, M.Sc
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Hemat Sehat 
Semerbak 
Sekaligus 
Efficient 
Healthy 
Fragrant at 
Once

Minyak Atsiri Sebagai Bioaditif Solar untuk Mengurangi 
Emisi Gas Buang dan Konsumsi Bahan Bakar

Minyak atsiri (eugenol dan sitronelal) yang diisolasi dari daun 
cengkeh (Syzygium aromaticum) dan sereh wangi (Cymbopogon 
nardus), dapat dijadikan bahan tambahan (additive) bahan bakar 
untuk meningkatkan efisiensi pembakaran. Hasil pengujian nilai 
kalor menunjukkan penggunaan eugenol dalam bahan bakar solar 
meningkatkan nilai kalor sebesar 10%, sementara sitronelal sebesar 17%. 
Penambahan eugenol mampu menurunkan konsumsi bahan bakar solar 
hingga 30%, sedangkan sitronelal sebesar 37%. Uji emisi juga menunjukkan 
penurunan konsentrasi gas CO, NO, SO maupun total partikulat.

Essential oils (eugenol and citronellal) isolated from clove (Syzygium 
aromaticum) and citronella (Cymbopogon nardus) leaves, can be used 
as additives for fuel to increase combustion efficiency. The results of the 
heating value test show the use of eugenol in diesel fuel increases the 
heating value by 10%, while citronellal by 17%. The addition of eugenol can 
reduce diesel fuel consumption by 30%, while citronellal by 37%. Emission 
tests also showed a decrease in CO, NO, SO gas concentrations as well as 
in total particulates.
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Perspektif
Dalam pengembangan sumber bahan bakar baru, umumnya diperlukan inovasi 
pada mesin atau peralatan yang menggunakannya. Bila tidak bisa dilakukan, perlu 
inovasi pada cara penggunaan bahan bakar baru itu sendiri.

Keunggulan Inovasi
l Desain sederhana, dan mudah perawatannya.
l Dapat diproduksi lokal dengan biaya relatif murah.
l Dapat digunakan untuk BBN secara umum (minyak nyamplung, kelapa sawit, 

bintaro dan lain-lain).
l Aplikasi pada mesin kapal nelayan menunjukkan hasil yang memuaskan, 

dengan kecepatan dan akselerasi yang relatif sama seperti menggunakan solar.

Potensi Aplikasi
Aplikasi pada berbagai merek dan tipe mesin diesel, antara lain mesin genset, 
mesin traktor tangan, mesin kapal nelayan serta berbagai mesin yang digunakan 
pada industri pertanian.

Inovator
Nama : Desrial.; Y. Aris Purwanto; Ika Amalia Kartika; Joko Pitoyo
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Panaskan,
Encerkan lalu

Bakar
Heated, Thinned

then Burn

Konverter Minyak Nabati untuk Mesin Diesel dengan
Menggunakan Minyak Nyamplung Murni sebagai 
Bahan Bakar Alternatif

Sumber:   104 Inovasi Indonesia

Pengembangan sumber bahan bakar baru yang bisa diperbaharui akan
melihat bahan bakar nabati (BBN) sebagai salah satu solusi. Tanaman
Nyamplung (Calophyllum inophyllum L.) merupakan salah satu opsi selain
jarak dan sawit. Tantangan penggunaan minyak nyamplung sebagai
pengganti solar pada mesin diesel adalah karena lebih kental sehingga
pembakaran tidak optimal.

Guna mensiasati kelemahan ini, sebuah konverter dikembangkan dengan
menambah satu tangki BBN, memodifikasi saluran gas buang dan katup
bahan bakar. Mesin diesel awalnya menggunakan solar, dan konverter ini
memanfaatkan panas gas buang mesin untuk mengencerkan BBN. Setelah
viskositas BBN mendekati viskositas solar, maka solarpun diganti minyak
nyamplung dengan mengatur katup bahan bakar.              

Callophyllum can be used as a biofuel source to replace diesel fuel thought it
is thicker and needs ti be thinned by preheating. A converter is developed,
which contains a tank with a fuel valve, and a simple modification to preheat
the biofuel using the exhaust gas. The diesel engine initially starts using
diesel fuel, until the necessary biofuel's viscosity is reached by preheating,
after which it takes over.
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Minyak atsiri yang umumnya dikenal sebagai aromatik untuk mengharumkan, 
ternyata juga bermanfaat untuk meningkatkan kinerja motor bakar, bahkan 
dapat meningkatkan kualitas emisi gas buangnya.

Keunggulan Inovasi
• Bahan aditif untuk solar yang meningkatkan kinerja motor bakar dan dibuat 

dari bahan baku terbarukan yang ramah lingkungan
• Bahan bakunya tersedia melimpah di dalam negeri
• Menurunkan konsumsi bahan bakar solar 30 - 37%.
• Memperbaiki kualitas emisi gas buang serta total partikulat.

Potensi Aplikasi
Bioaditif minyak atsiri berpotensi digunakan sebagai bahan campuran (additive) untuk bahan bakar 
solar atau biosolar mesin diesel, baik untuk mesin kendaraan, mesin pertanian, maupun mesin 
diesel lainnya. Untuk menjamin hasil yang terbaik, masih diperlukan penetapan standar (SNI) untuk 
pemakaian di berbagai jenis mesin diesel.

Inovator

Nama : Dr. Dwi Setyaningsih, S.TP, M.Si 

Status Paten : Belum Didaftarkan



501 Inovasi IPB dalam 1226 Inovasi Indonesia501 Inovasi IPB dalam 1226 Inovasi Indonesia415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations

03

Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Listrik dari 
Kulit Jeruk
Electricity 
from Orange 
Peel

KE- CELL : Kulit Keprok (Citrus reticulata) Ecoenzyme 
Fuel Cell dan Potensinya sebagai Energi Terbarukan 
di Indonesia

Penelitian ini mengembangkan ecoenzyme dari limbah kulit jeruk 
keprok (Citrus reticulata) sebagai substrat untuk ecoenzyme fuel cell 
(EFC). Nilai tegangan tertinggi yang dihasilkan sebesar 650 mV dengan 
arus tertinggi sebesar 28,18 mA, dan hasil analisis lanjutan mengenai 
rapat daya (power density) tertinggi yang  dihasilkan adalah 750 W/m2, dari 
sistem tiga pasang elektroda dengan pengadukan 200 rpm.

This research develops ecoenzyme from tangerine peel waste (Citrus 
reticulata) as a substrate for ecoenzyme fuel cell (EFC). The highest value 
of voltage produced is 650 mV with the highest current of 28.18 mA. The 
result of further analysis of the highest power density produced is 750 W/
m2, from a three-pair electrode system with 200 rpm stirring.
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415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations

17

Perspektif
Produksi biofuel dari alga sebagai bahan bakar alternatif pengganti BBM termasuk 
relatif cepat dan mudah untuk dikembangkan di Indonesia karena iklim tropisnya. 
Dengan menggunakan ISACs produksi dapat lebih optimal.

Keunggulan Inovasi
l Proses kultivasi cepat, sekitar 4-7 hari.
l Mikroalga sebagai alternatif pengganti bahan bakar fosil.
l Kepadatan mikroalga hampir 5 kali lipat dibandingkan dengan kultivasi pada 

sistem terbuka (pond).
l Sistem tertutup meningkatkan efisiensi penyerapan CO untuk pertumbuhan 2

mikroalga.

Potensi Aplikasi
Untuk produksi biofuel sebagai alternatif pengganti bahan bakar fosil.

Inovator
Nama : Mujizat Kawaroe; Dahlia Wulan Sari; Dina Augustine; Nur Endah 

Fitrianto; Ayi Rachmat
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Rumah Kaca
Mikroalga

Microalgae
Glass House

Pengembangan Kultivasi Mikroalga sebagai Bahan
Baku Biofuel dengan menggunakan Sistem Tertutup
pada Fotobioreaktor ISACs (Integrated System for
Algae Cultivations)

Sumber:   104 Inovasi Indonesia

Biofuel dari mokroalga sebagai bahan bakar alternatif dapat dikembangkan
dengan cepat dan mudah di Indonesia karena matahari bersinar sepanjang
tahun. Untuk menghasilkan biofuel dari mikroalga secara optimal 
diperlukan reaktor untuk melakukan kultivasi mikroalga. Oleh karena itu
dibuatlah Fotobioreaktor ISACs (Intergrated System for Algae Cultivations),
yaitu sistem reaktor tertutup yang efisien.

ISACs dikembangkan dengan sistem terintegrasi menggunakan 
mikrokomputer sebagai sistem kontrol yang mengendalikan secara 
simultan sistem aerasi, sistem aliran air, temperatur air, kadar CO , nutrien,2

dan penetrasi cahaya ke dalam reaktor. Hasil kepadatan kultivasi pada
sistem ini terbukti lima kali lebih padat daripada kultivasi sistem terbuka.

Integrated System for Algae Cultivations (ISACs) is a closed cultivation
system controlled by a microcomputer. It maximizes the growth of
microalgae by eliminating the contamination from the environment and
optimizing the absorbtion of nutrients. ISACs cultivation density is five times
larger than the open cultivation system. Its main purpose is to have a more
sustainable biofuel production system.
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diperlukan reaktor untuk melakukan kultivasi mikroalga. Oleh karena itu 
dibuatlah Fotobioreaktor ISACs (Intergrated System for Algae Cultivations), 
yaitu sistem reaktor tertutup yang efisien.

ISACs dikembangkan dengan sistem terintegrasi menggunakan 
mikrokomputer sebagai sistem kontrol yang mengendalikan secara
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sistem ini terbukti lima kali lebih padat daripada kultivasi sistem terbuka.              

Integrated System for Algae Cultivations (ISACs) is a closed cultivation 
system controlled by a microcomputer. It maximizes the growth of 
microalgae by eliminating the contamination from the environment and 
optimizing the absorbtion of nutrients. ISACs cultivation density is five times 
larger than the open cultivation system. Its main purpose is to have a more 
sustainable biofuel production system.

415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia 501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations

02

Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations

415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia 501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations

02

Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
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creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
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best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Saat ini kita baru bisa memimpikan suatu dunia masa depan, dimana pasok 
listrik rumah kita yang kini sebagian telah berasal dari panel surya atau kincir 
angin, nantinya akan bersumber dari pengolahan limbah kulit jeruk, dari septic-
tank, atau dari pohon kedondong di samping rumah.

Keunggulan Inovasi:
• Bahan baku ecoenzyme berupa limbah jeruk keprok, molasse (limbah gula), 

dan grafit pensil, yang aman bagi lingkungan.
• Konsep pengolahan limbah yang menggabungkan aspek lingkungan, 

ekonomi, dan energi terbarukan
• Telah berhasil menghasilkan tegangan tertinggi sebesar 650 mV, kuat arus 

sebesar 29.55 mA dan nilai rapat daya (power density) tertinggi 769  W/m2

• Menghasilkan sisa proses yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih 
lantai, biofertilizer dan pupuk kompos.

Potensi Aplikasi
Penelitian ini berpotensi diaplikasikan dalam pengembangan energi baru berbasis ecoenzyme fuel 
cell (EFC)

Inovator

Nama : Imelia Dewi 

Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Sinergi Kapang 
dan Ragi
Fungus and 
Yeast Synergy

Rekayasa Bioproses Poduksi Bioetanol dari Limbah 
Ampas Tahu secara Sakarifikasi dan Fermentasi 
Simultan (SSF) Menggunakan Ko-Kultur Aspergillus 
niger dan Saccharomyces cerevisiae

Teknik pembuatan bioetanol dengan teknik sakarifikasi dan fermentasi 
simultan, direkayasa menggunakan ko-kultur kapang Aspergillus niger dan 
khamir Saccharomyces cerevisae. Rekayasa dilakukan dengan penghentian 
aerasi ketika jumlah sel Aspergillus niger telah mencapai jumlah maksimum 
dan kehilangan kemampuan untuk tumbuh, sedangkan Saccharomyces 
cerevisae mengalami peralihan metabolisme sehingga menghasilkan lebih 
banyak bioetanol. 

The technique of making bioethanol with simultaneous saccharification 
and fermentation techniques was engineered using the co-culture of 
Aspergillus niger (fungi) and Saccharomyces cerevisae (yeast). Aeration 
is halted when the number of Aspergillus niger cells have reached the 
maximum and losing the ability to grow, while the yeast (Saccharomyces 
cerevisae) undergo metabolic transition to produces more bioethanol.
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Perspektif
Sumber daya alam terbarukan juga harus diutilisasi semaksimum mungkin, karena 
bila tidak, akan menjadi limbah yang sia-sia, bahkan merugikan lingkungan.

Keunggulan Inovasi
l Menghasilkan sumber energi terbarukan.
l Proses in-situ, meminimalkan biaya transport.
l Proses simultan dan lebih sederhana tahapannya.
l Mengolah limbah industri pemurnian CPO.

Potensi Aplikasi
Biodiesel yang dihasilkan dari proses in-situ ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
bakar substitusi untuk genset, boiler, dan peralatan industri statis lain dengan 
sistem burner.

Inovator
Nama : Muhammad Romli; Ani Suryani; Suprihartin, Nur Asma Deli
Status paten : TELAH DIDAFTARKAN

Peras
Minyaknya

Sampai Habis
Squeeze the Oil

Dry

Biodiesel dari Residu Minyak dalam Tanah
Pemucat Bekas: Desain Proses Produksi Biodiesel
Secara in-situ

Sumber:   104 Inovasi Indonesia

Penggunaan Crude Palm Oil (CPO) dalam negeri Indonesia sekitar 25% dari
total produksi sebesar 20 juta ton/tahun. Dalam proses pemurniannya,
akan selalu menghasilkan limbah minyak dalam tanah pemucat bekas. Jika
dihitung dan diasumsikan, (tanah pemucat bekas mengandung 20%
minyak) maka potensi limbah minyak adalah sebesar 100.000 ton dengan
kandungan Free Fatty Acid (FFA) yang sangat tinggi (10-20%).

Limbah minyak tersebut berpotensi untuk diproses secara esterifikasi in-
situ dan transesterifikasi in-situ menghasilkan energi alternatif biodiesel
dengan yield 55-96%. Teknologi tersebut mampu maningkatkan nilai
tambah industri dan mengurangi kerusakan lingkungan, bahkan bahan baku
biodiesel yang selama ini berasal dari tanaman pangan dapat tergantikan.

Indonesia produces 20 milion tonnes of CPO per year, from which 100,000
tonnes become waste not suitable for cooking oil. The waste still contains
20% oil and can be processed further, using efficient in-situ esterification
conversion method. This process produces triglycerides, free fatty acid and
methyl ester which can later be used as biodiesel.
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akan selalu menghasilkan limbah minyak dalam tanah pemucat bekas. Jika 
dihitung dan diasumsikan, (tanah pemucat bekas mengandung 20% 
minyak) maka potensi limbah minyak adalah sebesar 100.000 ton dengan 
kandungan Free Fatty Acid (FFA) yang sangat tinggi (10-20%).

Limbah minyak tersebut berpotensi untuk diproses secara esterifikasi in-
situ dan transesterifikasi in-situ menghasilkan energi alternatif biodiesel 
dengan yield 55-96%. Teknologi tersebut mampu maningkatkan nilai 
tambah industri dan mengurangi kerusakan lingkungan, bahkan bahan baku 
biodiesel yang selama ini berasal dari tanaman pangan dapat tergantikan.             

Indonesia produces 20 milion tonnes of CPO per year, from which 100,000 
tonnes become waste not suitable for cooking oil. The waste still contains 
20% oil and can be processed further, using efficient in-situ esterification 
conversion method. This process produces triglycerides, free fatty acid and 
methyl ester which can later be used as biodiesel.
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Inovasi dalam hal ini adalah upaya manusia merekayasa proses yang terjadi di 
alam sedemikian rupa, sehingga diperoleh nilai tambah sebanyak mungkin bagi 
dirinya.  

Keunggulan Inovasi
• Memanfaatkan limbah ampas tahu yang murah untuk menekan biaya biaya 

pembuatan bioetanol.
• Meningkatkan hasil produksi bioetanol.
• Menghasilkan etanol dari bahan baku yang terbarukan
• Pengendalian proses relatif mudah dan sederhana.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat diaplikasikan sebagai program penanggulangan limbah ampas tahu, yang 
saat ini banyak dikeluhkan mencemari lingkungan termasuk baunya; sekaligus sebagai 
program pengembangan sumber energi baru yang terbarukan yang sedang didorong oleh pemerintah.

Inovator

Nama : Prof. Dr. Ir. Khaswar Syamsu, MSc 

Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Ketika mikroorganisme secara alami bisa menghasilkan larutan asam serupa 
elektrolit pada sel baterai, mengapa tidak dicoba untuk menghasilkan listrik

Keunggulan Inovasi
l Memperbaiki kualitas air tambak.
l Meningkatkan produktivitas tambak.
l Menggunakan bahan baku sedimen tambak udang yang kurang dimanfaatkan.
l Menghemat penggunaan listrik.

Potensi Aplikasi
Industri Perikanan Tambak dan Pengembangan Sumber Energi

Inovator
Nama : Bambang Riyanto.; Akhiruddin Maddu; Yayan Firmansyah
Status paten :DALAM PROSES PENGAJUAN

Baterai Basah
dari Air Tambak
Wet Cell Battery

from Pond's
Water

Pemanfaatan Energi Listrik Dari Sedimen
Petambak

Sumber:   104 Inovasi Indonesia

Pengembangan budidaya udang sering mengalami permasalahan akibat
pencemaran sedimen tambak dari sisa pakan. Inovasi ini mengembangkan
sistem pengolahan limbah perikanan yang menghasilkan energi listrik
melalui mekanisme Microbial Fuel Cell (MFC).

MFC adalah sistem bioelektrokimia yang mampu menghasilkan arus listrik
dengan memanfaatkan interaksi bakteri yang ditemukan di alam, dalam hal
ini di sedimen sisa pangan tambak udang. Hasil uji coba menunjukkan
bahwa kandungan bahan organik sedimen akan menurun setelah 40 hari
dan arus listrik dari proses MFC akan mencapai puncak produksi pada hari
ke-24, yaitu sebesar ~161,99 mA/m2 dan tegangan sebesar ~0,39 V. Inovasi
ini mampu memberi nilai tambah untuk mengatasi limbah sedimen tambak
udang.

Overfeeding produces sediments and microbials activities, harmful to fish or
shrimp in intensified farming. Microbial Fuel Cell (MFC) uses the sediments
and microbials activities to produce electricity similar to the electrolyte in a
wet battery cell. MFC produces electricity while reducing the organic
matters thus increase water quality.
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shrimp in intensified farming. Microbial Fuel Cell (MFC) uses the sediments 
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Perspektif
Inovasi besar terjadi kalau dua atau lebih masalah berhasil dihubungkan dengan 
bantuan ilmu dan teknologi. Penanggulangan masalah lingkungan di industri batu 
bara dan semen diperbaiki; dan pada saat yang sama gliserol, produk sampingan di 
industri biodiesel,diserap dan lebih dihargai.

Keunggulan Inovasi
l Menghasilkan formula CDS yang lebih efektif dengan bahan baku terbarukan 

yaitu gliserol dari industri biodiesel.
l CDS formula dengan gliserol memiliki kinerja yang lebih baik dari CDS komersial 

yang ada di pasaran.
l Bisa membantu meningkatkan nilai jual gliserol sebagai produk sampingan 

industri biodiesel yang harganya melorot terus.

Potensi Aplikasi
Formula ini berpotensi diaplikasikan pada berbagai industri yang menghasilkan 
pencemar udara seperti di industri batubara dan semen, sekaligus sebagai 
alternatif pemanfaatan gliserol dari industri biodiesel.

Inovator
Nama : Anas Bunyamin; Erliza Hambali; Ani Suryani; Herry Suhirman
Status paten :DALAM PROSES PENGAJUAN

Sahabat Karib
Penangkap

Debu
Dust Catcher’s

Sidekick

Pemanfaatan Gliserol Hasil Samping Industri
Biodiesel sebagai Komponen Coal Dust
Suppressant

Sumber:   105 Inovasi Indonesia

Di industri biodiesel, gliserol sebagai produk sampingan, berlimpah 
jumlahnya dan bahkan kini mulai menjadi ancaman limbah di masa yang akan
datang. Di industri yang berbeda, debu batubara dan semen telah menjadi
permasalahan kesehatan dan lingkungan yang serius. Pencemarannya dapat
dicegah oleh Coal Dust Suppressant (CDS).

Penambahan gliserol pada formula CDS ternyata dapat meningkatkan kinerja
formula menjadi semakin baik, ditunjukkan dari semakin rendahnya nilai
Evaporation Rate (ER) dan Dustiness Index (DI). Pemanfaatan gliserol sebagai
komponen CDS dapat meningkatkan nilai ekonomi gliserol, sekaligus terbukti
meningkatkan kinerja CDS dalam menanggulangi pencemaran lingkungan di
industri batubara dan semen.

Biodiesel industry's byproduct, glycerol, is now available in large quantity and
will soon become an environmental threat. The coal and cement industries
also produces serious environmental problem due to their dusts. Though this
pollution can be prevented using the Coal Dust Suppressant (CDS).

Addition of glycerol to CDS has been proven to increase CDS performance.
Therefore, this innovation helps to increase value in both sector of industries,
helps reducing pollutions in one, while increasing value by-products for the
other.
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Evaporation Rate (ER) dan Dustiness Index (DI). Pemanfaatan gliserol sebagai 
komponen CDS dapat meningkatkan nilai ekonomi gliserol, sekaligus terbukti 
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Biodiesel industry's byproduct, glycerol, is now available in large quantity and 
will soon become an environmental threat. The coal and cement industries 
also produces serious environmental problem due to their dusts. Though this 
pollution can be prevented using the Coal Dust Suppressant (CDS).

Addition of glycerol to CDS has been proven to increase CDS performance. 
Therefore, this innovation helps to increase value in both sector of industries, 
helps reducing pollutions in one, while increasing value by-products for the 
other.
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Perspektif
Biofuel dari mikroalga telah menarik perhatian dari seluruh dunia, sayangnya 
proses pemanenan yang mahal dan tidak efisien menjadi hambatan utama. 
Teknologi bioflokulasi dengan bantuan sesama mikroalga bisa menjadi terobosan 
besar, yang bisa berarti terobosan besar masalah energi dunia.

Keunggulan Inovasi
l Teknik pemanenan bioflokulasi ramah lingkungan dan tidak menghasilkan 

limbah
l Air kultivasi mikroalga dapat digunakan kembali tanpa harus dilakukan 

pengolahan atau penggantian
l Persentase recovery menyamai pemanenan dengan flokulasi dengan bahan 

kimiawi (NaOH)
l Berpotensi mereduksi biaya pemanenan secara signifikan.

Potensi Aplikasi
Berpotensi untuk dikembangkan menjadi teknik pemanenan mikroalga yang lebih 
efisien, khususnya untuk menghasilkan minyak (biofuel) dari mikroalga.

Inovator
Nama : Mujizat Kawaroe; Safrina Dyah Hardiningtyas; Dahlia Wulan 

Sari; Dina Augustine; Welmar Olfan Bastern Barat; Syarif 
Hidayatulloh

Status paten :DALAM PROSES PENGAJUAN

Teknik
Bersahabat

Panen
Mikroalga

Friendly
Microalgae
Harvesting
Technique

Rekayasa Teknik Bioflokulasi untuk Pemanenan
Mikroalga yang Ramah Lingkungan

Sumber:   105 Inovasi Indonesia

Pemanenan biomassa mikroalga merupakan faktor yang berkontribusi
dalam menentukan biaya produksi minyak mikroalga. Teknik pemanenan
mikroalga yang umumnya digunakan secara komersial adalah flokulasi
menggunakan bahan kimia. Flokulasi dengan bahan kimia menghasilkan air
limbah dan membutuhkan biaya hingga 30% dari total biaya panen.

Teknik pemanenan bioflokulasi adalah proses pemanenan dengan 
menggunakan mikroalga jenis autoflokulan yang banyak mengandung Lipid.
Teknik pemanenan ini berkonsep ramah lingkungan dan hemat biaya,
karena air kultivasi yang telah digunakan dapat digunakan kembali tanpa
harus dilakukan treatment khusus sehingga tanpa limbah buangan. Jumlah
endapan pun sama dengan proses kimiawi (NaOH).

Harvesting costs is one of the major costs factor in microalgae biofuel
production. The most common microalgae harvesting techniques currently
is chemical flocculation that produce waste and costly.

Bioflocculation harvesting techniques using microalgae auotoflocculant
that contain lots of Lipids. The concept of harvesting techniques
environmental friendly and cost-effective up to 30%.
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is chemical flocculation that produce waste and costly.

Bioflocculation harvesting techniques using microalgae auotoflocculant 
that contain lots of Lipids. The concept of harvesting techniques 
environmental friendly and cost-effective up to 30%.
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Karburator Untuk Bahan Bakar BiogasKarburator untuk 
Bahan  Bakar 

Biogas
Carburetor for

Fuel Biogas
Karburator biogas berfungsi mencampur biogas dan udara sebelum masuk
ke dalam silinder motor bensin. Suplai campuran biogas dan udara dari
venturi diatur oleh katup throttle. Katup ini dihubungkan dengan tuas
throttle dan governor pada motor. Untuk menggunakan karburator ini
karburator asli motor bensin harus dilepas dan digantikan dengan
karburator biogas. Pipa suplai biogas dihubungkan dengan inlet yang
terdapat pada karburator dan selanjutnya motor dapat dinyalakan.

Biogas Carburetor is used to mix biogas and air before entry into the cylinder
gasoline motor. Supply mixture of biogas and air venturi regulated by the
throttle valve. This valve is connected to the throttle lever and the governor
on the motor. To use this carburetor original carburetor gasoline motors
must be removed and replaced with biogas carburetor. Biogas supply pipe
connected to the inlet located on the carburetor and then the motor can be
switched on.

Perspektif
Desain karburatordirancang untuk mencampur udara dan biogas dengan rasio 
campuran yang tepat dan menghasilkan campuran yang mampu terbakar di dalam 
silinder motor bensin. Dengan modifikasi karburator, penggunaan bensin dapat 
digantikan dengan energi alternatif biogas.

Keunggulan
Karburator mampu mencampur udara dan biogas dengan rasio campuran yang 
tepat. Karburator menghasilkan campuran yang mampu terbakar di dalam silinder 
motor bensin. Biogas dihasilkan dengan memanfaatkan limbah. Inovasi ini mampu 
mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dan memanfaatkan bahan bakar 
alternatif

Potensi Aplikasi
Karburator berbahan bakar biogas dapat diaplikasikan pada industri manufakturing 
sepeda motor. Selain itu, inovasi ini juga dapat menjadi alternatif pada industri yang 
menggunakan bensin sebagai bahan bakarnya.

Inovator
Nama  : Desrial, Ade Prisma Pranayuda, Panji Laksamana Septiansyah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber:   106 Inovasi Indonesia

KATA 
PENGANTAR

Keikutsertaan IPB dalam program 100 plus Inovasi Indonesia yang 
diselenggarakan oleh Business Innovation Center (BIC) dengan 

dukungan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merupakan salah 

satu ajang untuk mempromosikan inovasi IPB di tingkat nasional. 
Selama 12 (dua belas) tahun berturut-turut mengikuti program 100 

plus Inovasi Indonesia yang diselenggarakan sejak tahun 2008 
sampai dengan tahun 2019, IPB mendominasi daftar Karya Inovatif 

Indonesia Paling Prospektif. Selama dua belas tahun tersebut dari 
total 1226 inovasi Indonesia paling prospektif sebanyak 501 inovasi 

merupakan karya inovatif yang dihasilkan oleh para inovator IPB 
atau sekitar 40,86 %. Perkembangan jumlah inovasi IPB dalam Buku 
I

1 dan Gambar 2.

Capaian tersebut tentu saja merupakan kebanggaan tersendiri bagi 
IPB. Meskipun demikian, IPB menyadari sepenuhnya bahwa masih 

diperlukan upaya lebih untuk menindaklanjuti capaian tersebut. 
Salah satu langkah nyata yang diambil adalah menerbitkan buku “501 

Inovasi IPB dalam 1226 Inovasi Indonesia” secara eksklusif. Karya 
inovatif yang terkandung dalam buku ini menggambarkan langkah 

IPB dalam pemenuhan teknologi yang dibutuhkan untuk penguatan 
pertanian masa depan.

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih disampaikan 
kepada seluruh inovator IPB yang telah bekerja keras dalam 

menghasilkan inovasi dan berbagai pihak yang telah berkontribusi 
sehingga buku ini dapat diterbitkan. Media informasi seperti ini perlu 

diupayakan keberlanjutannya dan kiranya dapat memberikan 
manfaat nyata bagi bangsa Indonesia.

Gambar 1.  Perkembangan Jumlah Inovasi IPB dalam Buku Inovasi Indonesia BIC (Akumulatif)

Gambar 2. Inovasi IPB dalam buku Inovasi Indonesia BIC



KATA 
PENGANTAR

Keikutsertaan IPB dalam program 100 plus Inovasi Indonesia yang 
diselenggarakan oleh Business Innovation Center (BIC) dengan 

dukungan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merupakan salah 

satu ajang untuk mempromosikan inovasi IPB di tingkat nasional. 
Selama 10 (sepuluh) tahun berturut-turut mengikuti program 100 

plus Inovasi Indonesia yang diselenggarakan sejak tahun 2008 sampai 
dengan tahun 2017, IPB mendominasi daftar Karya Inovatif Indonesia 

Paling Prospektif. Selama sepuluh tahun tersebut dari total 1.045 
inovasi Indonesia paling prospektif sebanyak 415 inovasi merupakan 

karya inovatif yang dihasilkan oleh para inovator IPB atau sekitar 
39.71 %. Perkembangan jumlah inovasi IPB dalam Buku Inovasi 

Indonesia BIC tahun 2008 – 2017 dapat dilihat pada Gambar 1 dan 
Gambar 2 memperlihatkan jumlah inovasi IPB dalam buku Inovasi 

Indonesia BIC tahun 2008 – 2015.  

Capaian tersebut tentu saja merupakan kebanggaan tersendiri bagi 
IPB. Meskipun demikian, IPB menyadari sepenuhnya bahwa masih 

diperlukan upaya lebih untuk menindaklanjuti capaian tersebut.  
Salah satu langkah nyata yang diambil adalah menerbitkan buku “415 

Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia” secara eksklusif.  Karya 
inovatif yang terkandung dalam buku ini menggambarkan langkah IPB 

dalam pemenuhan teknologi yang dibutuhkan untuk penguatan 
pertanian masa depan. 

Penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih disampaikan 

kepada seluruh inovator IPB yang telah bekerja keras dalam 

menghasilkan inovasi dan berbagai pihak yang telah berkontribusi 

sehingga buku ini dapat diterbitkan. Media informasi seperti ini perlu 

diupayakan keberlanjutannya dan kiranya dapat memberikan manfaat 

nyata bagi bangsa Indonesia.

Gambar 1.  Perkembangan Jumlah Inovasi IPB dalam Buku Inovasi Indonesia BIC (Akumulatif)

Gambar 2. Inovasi IPB dalam buku Inovasi Indonesia BIC415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia Tahun 2018
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Karburator Untuk Bahan Bakar BiogasKarburator untuk 
Bahan  Bakar 

Biogas
Carburetor for

Fuel Biogas
Karburator biogas berfungsi mencampur biogas dan udara sebelum masuk
ke dalam silinder motor bensin. Suplai campuran biogas dan udara dari
venturi diatur oleh katup throttle. Katup ini dihubungkan dengan tuas
throttle dan governor pada motor. Untuk menggunakan karburator ini
karburator asli motor bensin harus dilepas dan digantikan dengan
karburator biogas. Pipa suplai biogas dihubungkan dengan inlet yang
terdapat pada karburator dan selanjutnya motor dapat dinyalakan.

Biogas Carburetor is used to mix biogas and air before entry into the cylinder
gasoline motor. Supply mixture of biogas and air venturi regulated by the
throttle valve. This valve is connected to the throttle lever and the governor
on the motor. To use this carburetor original carburetor gasoline motors
must be removed and replaced with biogas carburetor. Biogas supply pipe
connected to the inlet located on the carburetor and then the motor can be
switched on.

Perspektif
Desain karburatordirancang untuk mencampur udara dan biogas dengan rasio 
campuran yang tepat dan menghasilkan campuran yang mampu terbakar di dalam
silinder motor bensin. Dengan modifikasi karburator, penggunaan bensin dapat
digantikan dengan energi alternatif biogas.

Keunggulan
Karburator mampu mencampur udara dan biogas dengan rasio campuran yang
tepat. Karburator menghasilkan campuran yang mampu terbakar di dalam silinder
motor bensin. Biogas dihasilkan dengan memanfaatkan limbah. Inovasi ini mampu
mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dan memanfaatkan bahan bakar
alternatif

Potensi Aplikasi
Karburator berbahan bakar biogas dapat diaplikasikan pada industri manufakturing
sepeda motor. Selain itu, inovasi ini juga dapat menjadi alternatif pada industri yang
menggunakan bensin sebagai bahan bakarnya.

Inovator
Nama : Desrial, Ade Prisma Pranayuda, Panji Laksamana Septiansyah
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN
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Pemanfaatan Metil Ester Sulfonic Acid (MESA) Untuk
Katalis Asam Pada Proses Produksi Surfaktan Alkil
Poliglikosida dari Fatty Alcohol dan Glukosa Cair

Katalis Ajaib dari
Metil Ester

Sulfonic Acid
(MESA)

Magic Catalysts
from  Metil Ester

Sulfonic Acid
(MESA)

Invensi produk intermediet dari pembuatan surfaktan metil ester sulfonat
(MES)berupa metil ester sulfonic acid (MESA) untuk katalis asam pada
proses produksi surfaktan nabati alkil poliglikosida (APG) dari fatty alcohol
dan glukosa cair 85%. MESA dapat menggantikan katalis asam komersial
yang sudah sering digunakan dalam proses produksi surfaktan Alkil
poliglikosida. Invensi ini berhubungan dengan pemilihan konsentrasi katalis
MESA yang tepat pada proses produksi surfaktan alkil poliglikosida.

Invention of intermediate products of the manufacture of surfactants
methyl ester sulfonate (MES) in the form of methyl ester sulfonic acid (MESA)
for the acid catalyst in the production of plant-based surfactant alkyl
polyglycosides (APG) of fatty alcohol and liquid glucose 85%. MESA can
replace commercial acid catalysts that have been frequently used in the
production of surfactant alkyl polyglycosides. This invention relates to the
selection of the appropriate MESA catalyst concentration on the production
of surfactant alkyl polyglycosides.

Perspektif
Surfaktan berbahan alami nonionik Methyl ester sulfonic acid (MESA) atau asam metil ester
sulfonat merupakan bentuk produk antara dari pembuatan metil ester sulfonat. MESA
merupakan senyawa aktif yang bersifat ramah lingkungan, karena disintesis dari metil ester 
dan direaksikan dengan gas SO3. Metil ester sebagai dari minyak kelapa sawit menjamin  
keamanan surfaktan dalam lingkungan dan ketersediaan bahan baku yang melimpah serta
mampu mengurangi ketergantungan impor.

Keunggulan
Invensi ini menyediakan katalis asam yang ramah lingkungan dan dengan harga terjangkau
untuk proses produksi surfaktan alkil poliglikosida. Surfaktan alkil poliglikosida yang 
dihasilkan dari katalis MESA mempunyai nilai tegangan antarmuka yang rendah. ini telah
dicapai formula konsentrasi katalis metil ester sulfonic acid yang menghasilkan ultra low 
interfacial tension(IFT), pada kondisi optimum konsentrasi katalis 1,5% dari berat glukosa
yang digunakan. Proses produksi APG melalui proses dua tahap. Tahap pertama adalah 
proses butanolisis dimana terjadi reaksi pencampuran glukosa cair dan alkohol rantai pendek
(butanol). Surfaktan alkil poliglikosida ini yang dihasilkan bersifat mudah larut air. Surfaktan
alkil poliglikosida yang sudah dihasilkan kemudian dianalisis uji kinerjanya seperti tegangan
antarmuka, densitas, pH, stabilitas busa, stabilitas emulsi, dan nilai hydrophilic and lipofilic
balance (HLB).

Potensi Aplikasi
Inovasi surfaktan berbahan Methyl ester sulfonic acid (MESA) dapat diaplikasikan pada
industri minyak atau pertambangan minyak.

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Pudji Permadi, Ani Suryani, Mira Rivai, Padil, Yuni Astuti,

Ari Imam Sutanto
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber:   106 Inovasi Indonesia

DAFTAR ISI
02 Pengeringan "3 In 1 " Sederhana

Simple 3 In 1 Dryer

04 Si Licin Tahan Panas
The Hot and The Slippery

06 Sabun Alami Peluluh Minyak Bumi
Bio Soap for Oil Recovery

08 Memberdayakan Pelepah Sawit
Empowering Palm Petioles

10 Semua Jadi Satu
All in One

12 Biodiesel Unggul dari Kelapa Sawit 
The Superior Biodiesel from Palm Oil

14 Panaskan, Encerkan lalu Bakar
Heated, Thinned then Burn

16 Rumah Kaca Mikroalga
Microalgae Glass House

18 Peras Minyaknya Sampai Habis
Squeeze the Oil Dry

20 Baterai Basah dari Air Tambak
Wet Cell Battery from Pond's Water

22 Sahabat Karib Penangkap Debu
Dust Catcher’s Sidekick

24 Teknik Bersahabat Panen Mikroalga
Friendly Microalgae Harvesting Technique

26 Karburator untuk Bahan Bakar Biogas
Carburetor for Fuel Biogas

28 Katalis Ajaib dari Metil Ester Sulfonic Acid 
(MESA)
Magic Catalysts from Metil Ester Sulfonic Acid 
(MESA)

 Lampu J a
Mandiri Energi
Free Energy Ana Well Environmentally Street 
Lamp

32 Mini Power Station
Mini Power Station

34 Dari Masalah ke Yang Terbarukan
From the Problem to the Renewables

36 Pendingin Bertenaga Angin
Wind Powered Cooler

38 Pesawat Jet Hijau
Green Jet Planes

40 Energi Biomassa
Biomass Energy



DAFTAR ISI
42 Energi Biomassa

Biomass Energy

44 Hemat Sehat Semerbak Sekaligus
Efficient Healthy Fragrant at Once

46 Listrik dari Kulit Jeruk
Electricity from Orange Peel

48 Sinergi Kapang dan Ragi
Fungus and Yeast Synergy
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Pemanfaatan Metil Ester Sulfonic Acid (MESA) Untuk 
Katalis Asam Pada Proses Produksi Surfaktan Alkil 
Poliglikosida dari Fatty Alcohol dan Glukosa Cair

Katalis Ajaib dari 
Metil Ester 

Sulfonic Acid 
(MESA)

Magic Catalysts 
from  Metil Ester 

Sulfonic Acid 
(MESA) 

Invensi produk intermediet dari pembuatan surfaktan metil ester sulfonat 
(MES)berupa metil ester sulfonic acid (MESA) untuk katalis asam pada 
proses produksi surfaktan nabati alkil poliglikosida (APG) dari fatty alcohol
dan glukosa cair 85%. MESA dapat menggantikan katalis asam komersial 
yang sudah sering digunakan dalam proses produksi surfaktan Alkil 
poliglikosida. Invensi ini berhubungan dengan pemilihan konsentrasi katalis 
MESA yang tepat pada proses produksi surfaktan alkil poliglikosida.

Invention of intermediate products of the manufacture of surfactants 
methyl ester sulfonate (MES) in the form of methyl ester sulfonic acid (MESA) 
for the acid catalyst in the production of plant-based surfactant alkyl 
polyglycosides (APG) of fatty alcohol and liquid glucose 85%. MESA can 
replace commercial acid catalysts that have been frequently used in the 
production of surfactant alkyl polyglycosides. This invention relates to the 
selection of the appropriate MESA catalyst concentration on the production 
of surfactant alkyl polyglycosides.

Perspektif
Surfaktan berbahan alami nonionik Methyl ester sulfonic acid (MESA) atau asam metil ester 
sulfonat merupakan bentuk produk antara dari pembuatan metil ester sulfonat. MESA 
merupakan senyawa aktif yang bersifat ramah lingkungan, karena disintesis dari metil ester
dan direaksikan dengan gas SO3. Metil ester sebagai dari minyak kelapa sawit menjamin
keamanan surfaktan dalam lingkungan dan ketersediaan bahan baku yang melimpah serta
mampu mengurangi ketergantungan impor.

Keunggulan
Invensi ini menyediakan katalis asam yang ramah lingkungan dan dengan harga terjangkau
untuk proses produksi surfaktan alkil poliglikosida. Surfaktan alkil poliglikosida yang
dihasilkan dari katalis MESA mempunyai nilai tegangan antarmuka yang rendah. ini telah
dicapai formula konsentrasi katalis metil ester sulfonic acid yang menghasilkan ultra low
interfacial tension(IFT), pada kondisi optimum konsentrasi katalis 1,5% dari berat glukosa
yang digunakan. Proses produksi APG melalui proses dua tahap. Tahap pertama adalah
proses butanolisis dimana terjadi reaksi pencampuran glukosa cair dan alkohol rantai pendek
(butanol). Surfaktan alkil poliglikosida ini yang dihasilkan bersifat mudah larut air. Surfaktan
alkil poliglikosida yang sudah dihasilkan kemudian dianalisis uji kinerjanya seperti tegangan
antarmuka, densitas, pH, stabilitas busa, stabilitas emulsi, dan nilai hydrophilic and lipofilic
balance (HLB).

Potensi Aplikasi
Inovasi surfaktan berbahan Methyl ester sulfonic acid (MESA) dapat diaplikasikan pada
industri minyak atau pertambangan minyak.

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Pudji Permadi, Ani Suryani, Mira Rivai, Padil, Yuni Astuti,

Ari Imam Sutanto
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN
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“SORBEM” Soil Super Bright Led Lamp Solusi Penerangan
Lampu Jalan yang Ramah Lingkungan dan Mandiri untuk
Desa Terpencil dan Jalan Tol

Lampu Jalan yang
Ramah

Lingkungan dan
Mandiri Energi

Free Energy and
Well

Environmentally
Street Lamp

Sorbem adalah lampu jalan yang menggunakan energi listrik yang berasal
dari tanah. Energi tanah yang tersedia terus-menerus menyebabkan
sumber tenaga lampu bersifat mandiri. Energi listrik tanah yang kecil arus
dan tegangannya, perlu dinaikkan menggunakan rangkaian penaik daya,
sehingga mampu untuk mengisi baterai lalu menyalakan lampu jalan.
Dengan demikian, jalanan gelap di pedesaan yang tidak terjangkau listrik,
mendapatkan pencahayaan yang cukup dan masyarakat dapat melintasi
jalan dimalam hari tanpa rasa khawatir akan kekurangan pencahayaan jalan.

Sorbem is the street lamp wich use soil electrical energy, so it hhas
independent energy. Soil electrical energy must be raised to charge the
battery and turn on the lamp. Because of that people arround there
peacefull when they go over the street.

Perspektif
Lampu jalan yang minimal sering kali menjadi pemicu kecelakaan lalu lintas. Di
wilayah dengan cadangan listrik yang terbatas, menyebabkan ketersediaan lampu
jalan terbatas. Dengan adanya lampu jalan yang memanfaatkan sumber energi dari
alam, dapat menjadi solusi atas keterbatasan dalam penyediaan energi listrik.

Keunggulan
Inovasi ini ramah lingkungan, bersifat mandiri energi, perawatannya mudah. Inovasi
ini menawarkan ketersediaan energi yang berkelanjutan serta dapat menyala dan
padam secara otomatis.

Potensi Aplikasi
Sorbem cocok diaplikasikan oleh pemerintah untuk diterapkan pada daerah atau
wilayah dengan keterbatasan listrik. Sorbem mendukung PLN dalam penyediaan
sumber listrik dengan mengandalkan energi dari alam.

Inovator
Nama : Qouamunas Tsani Nuargimah, Muhammad Indarto Budiono,

Dian Puspita Sari, Mohammad Arif Rahmatullah
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   106 Inovasi Indonesia

ENERGI



ENERGI
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“SORBEM” Soil Super Bright Led Lamp Solusi Penerangan
Lampu Jalan yang Ramah Lingkungan dan Mandiri untuk
Desa Terpencil dan Jalan Tol

Lampu Jalan yang
Ramah

Lingkungan dan
Mandiri Energi

Free Energy and
Well

Environmentally
Street Lamp

Sorbem adalah lampu jalan yang menggunakan energi listrik yang berasal
dari tanah. Energi tanah yang tersedia terus-menerus menyebabkan
sumber tenaga lampu bersifat mandiri. Energi listrik tanah yang kecil arus
dan tegangannya, perlu dinaikkan menggunakan rangkaian penaik daya,
sehingga mampu untuk mengisi baterai lalu menyalakan lampu jalan.
Dengan demikian, jalanan gelap di pedesaan yang tidak terjangkau listrik,
mendapatkan pencahayaan yang cukup dan masyarakat dapat melintasi
jalan dimalam hari tanpa rasa khawatir akan kekurangan pencahayaan jalan.

Sorbem is the street lamp wich use soil electrical energy, so it hhas
independent energy. Soil electrical energy must be raised to charge the
battery and turn on the lamp. Because of that people arround there
peacefull when they go over the street.

Perspektif
Lampu jalan yang minimal sering kali menjadi pemicu kecelakaan lalu lintas. Di 
wilayah dengan cadangan listrik yang terbatas, menyebabkan ketersediaan lampu
jalan terbatas. Dengan adanya lampu jalan yang memanfaatkan sumber energi dari
alam, dapat menjadi solusi atas keterbatasan dalam penyediaan energi listrik.

Keunggulan
Inovasi ini ramah lingkungan, bersifat mandiri energi, perawatannya mudah. Inovasi
ini menawarkan ketersediaan energi yang berkelanjutan serta dapat menyala dan
padam secara otomatis.

Potensi Aplikasi
Sorbem cocok diaplikasikan oleh pemerintah untuk diterapkan pada daerah atau
wilayah dengan keterbatasan listrik. Sorbem mendukung PLN dalam penyediaan
sumber listrik dengan mengandalkan energi dari alam.

Inovator
Nama : Qouamunas Tsani Nuargimah, Muhammad Indarto Budiono,

Dian Puspita Sari, Mohammad Arif Rahmatullah
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Mini Power Station “Nanohidro”Mini Power
Station

Mini Power
Station

Pembangkit listrik tenaga “nanohidro”portable memiliki turbin yang
digerakkan dengan tenaga potensial air hujan yang jatuh di saluran air
bangunan (talang air) untuk menghasilkan listrik. Istilah “nanohidro” disini
berarti ukuran alat yang lebih kecil dibandingkan dengan ukuran PLTMH
umumnya, sehingga dapat dipindahkan sesuai dengan kebutuhan 
pemakainya (portable). Bahan pembuatan alat ini tergolong murah,
berbahan dasar pipa paralon dan kipas kecil bekas pakai, jadi nilai
pembuatan alat ini tergolong rendah. Alat ini dipasang di saluran air, energi
listrik yang dihasilkan dapat disimpan di aki.

Indonesia have high annual rainfall. Potential rainfall is abundant in
Indonesia should be used.  Micro hydro power plant in Indonesia generally
use such as rivers or waterfalls. But there is no power plant that uses the
potential energy of rain fall. Mini Power Station is a power plant that utilizes
the potential energy of rainfall into drains in buildings such as schools and
homes.

Perspektif
Perenerapan alat ini diharapkan menjadi kebutuhan pokok masyarakat untuk
mengurangi pengeluaran dibandingkan listrik PLN dan menjadi langkah mitigasi 
pengurangan emisi GRK, untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Alat ini bisa 
memanen energi listrik dengan gratis, tidak ada emisi yang dikeluarkan alat
ini.Bentuknya praktis dan mudah untuk dipindah-pindahkan, sehingga mengurangi
resiko kerusakan atau pencurian.

Keunggulan
Biaya pembuatan mini station ini tergolong terjangkau. Arus listrik yang dihasilkan 
dapat dipakai langsung atau disimpan dalam aki. Bentuknya portable sehingga
bersifat aman, mudah dipasang dan mudah dipindahkan, berguna saat terjadi 
pemadaman, bencana dan bisa digunakan saat camping

Potensi Aplikasi
Mini power Station potensial untuk dijadikan energi alternatif listrik bagi PLN.

Inovator
Nama : Bregas Budianto, Edyanto, Resti Salmayenti, Dewi Sulistyowati,

Wibawa Furqona
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   106 Inovasi Indonesia

02

Pengeringan "3
In 1 " Sederhana

Simple 3 In 1
Dryer

Alat Pengering Dengan Tenaga Surya, Angin,
dan Biomassa
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Alat Pengering ini mengintegrasikan energi terbarukan berupa energi termal
dan listrik dari surya, angin dan biomassa. Berguna untuk mengeringkan
produk pertanian, misalnya gabah dan tidak tergantung cuaca.

Alat in berbe tuk pir a terpo  denga dinding transparan yang
berfu unt melolos an gel p dari energi surya, dilengkapi
kerangka yang terbuat dari besi, rak putar tempat menaruh bahan yang akan
dikeringkan, lantai semen, kipas pembuang udara lembab, dan panel surya.

Selain praktis dan murah, dengan menggunakan alat ini kualitas produk yang
dihasilkan menjadi lebih baik dan seragam karena terjadi pengadukan saat
alat ini berputar.

The Simple 3 in 1 dryer incorporated 3 sources of energy, the thermal and
electricity from solar energy, wind, and biomass.

The device can be used to dry agriculture products such as paddy and is not
weather dependent.

Covered with glass, the pyramid shaped device framework is made from steel,
with turning rack, cemented floor, fan to suck moisture out and a solar panel.

Perspektif
Angin, cahaya matahari, dan panas lingkungan dapat kita peroleh secara gratis. 
Memadukan ketiganya sebagai alat pengering hasil pertanian berpotensi 
memberikan pelbagai manfaat.

Keunggulan Inovasi
l Sistem pengering melandaskan energi terbarukan, ramah lingkungan dan tidak 

bergantung pada tenaga listrik dan minyak/ gas
l Bahan baku untuk sistem pengering mudah didapat, baik itu di kota besar, 

terlebih-lebih di daerah terpencil
l Biaya pengeringan sangat rendah
l Kualitas produk yang dihasilkan lebih baik dan seragam dengan adanya 

pengadukan

Potensi Aplikasi
Dapat di aplikasikan di industri alat pertanian atau oleh petani.

Inovator
Nama  : Komaruddin Abdullah
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber:   100 Inovasi Indonesia
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Alat Pengering ini mengintegrasikan energi terbarukan berupa energi termal 
dan listrik dari surya, angin dan biomassa. Berguna untuk mengeringkan 
produk pertanian, misalnya gabah dan tidak tergantung cuaca.

Alat ini berbentuk piramida terpotong dengan dinding transparan yang 
berfungsi untuk meloloskan gelombang pendek dari energi surya, dilengkapi 
kerangka yang terbuat dari besi, rak putar tempat menaruh bahan yang akan 
dikeringkan, lantai semen, kipas pembuang udara lembab, dan panel surya.

Selain praktis dan murah, dengan menggunakan alat ini kualitas produk yang 
dihasilkan menjadi lebih baik dan seragam karena terjadi pengadukan saat 
alat ini berputar.

The Simple 3 in 1 dryer incorporated 3 sources of energy, the thermal and 
electricity from solar energy, wind, and biomass.

The device can be used to dry agriculture products such as paddy and is not 
weather dependent.

Covered with glass, the pyramid shaped device framework is made from steel, 
with turning rack, cemented floor, fan to suck moisture out and a solar panel.

Perspektif
Angin, cahaya matahari, dan panas lingkungan dapat kita peroleh secara gratis. 
Memadukan ketiganya sebagai alat pengering hasil pertanian berpotensi 
memberikan pelbagai manfaat.

Keunggulan Inovasi
l Sistem pengering melandaskan energi terbarukan, ramah lingkungan dan tidak

bergantung pada tenaga listrik dan minyak/ gas
l Bahan baku untuk sistem pengering mudah didapat, baik itu di kota besar,

terlebih-lebih di daerah terpencil
l Biaya pengeringan sangat rendah
l Kualitas produk yang dihasilkan lebih baik dan seragam dengan adanya 

pengadukan

Potensi Aplikasi
Dapat di aplikasikan di industri alat pertanian atau oleh petani.

Inovator
Nama : Komaruddin Abdullah
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN
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Mini Power Station “Nanohidro”Mini Power
Station

Mini Power
Station

Pembangkit listrik tenaga “nanohidro”portable memiliki turbin yang
digerakkan dengan tenaga potensial air hujan yang jatuh di saluran air
bangunan (talang air) untuk menghasilkan listrik. Istilah “nanohidro” disini
berarti ukuran alat yang lebih kecil dibandingkan dengan ukuran PLTMH
umumnya, sehingga dapat dipindahkan sesuai dengan kebutuhan 
pemakainya (portable). Bahan pembuatan alat ini tergolong murah,
berbahan dasar pipa paralon dan kipas kecil bekas pakai, jadi nilai 
pembuatan alat ini tergolong rendah. Alat ini dipasang di saluran air, energi 
listrik yang dihasilkan dapat disimpan di aki.

Indonesia have high annual rainfall. Potential rainfall is abundant in
Indonesia should be used.  Micro hydro power plant in Indonesia generally
use such as rivers or waterfalls. But there is no power plant that uses the
potential energy of rain fall. Mini Power Station is a power plant that utilizes
the potential energy of rainfall into drains in buildings such as schools and
homes.

Perspektif
Perenerapan alat ini diharapkan menjadi kebutuhan pokok masyarakat untuk 
mengurangi pengeluaran dibandingkan listrik PLN dan menjadi langkah mitigasi 
pengurangan emisi GRK, untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Alat ini bisa
memanen energi listrik dengan gratis, tidak ada emisi yang dikeluarkan alat
ini.Bentuknya praktis dan mudah untuk dipindah-pindahkan, sehingga mengurangi
resiko kerusakan atau pencurian.

Keunggulan
Biaya pembuatan mini station ini tergolong terjangkau. Arus listrik yang dihasilkan
dapat dipakai langsung atau disimpan dalam aki. Bentuknya portable sehingga
bersifat aman, mudah dipasang dan mudah dipindahkan, berguna saat terjadi
pemadaman, bencana dan bisa digunakan saat camping

Potensi Aplikasi
Mini power Station potensial untuk dijadikan energi alternatif listrik bagi PLN.

Inovator
Nama : Bregas Budianto, Edyanto, Resti Salmayenti, Dewi Sulistyowati,

Wibawa Furqona
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Peningkatan Kinerja Rekayasa Membran Fuel Cell
Berbahan Dasar Limbah Styrofoam: Aplikasi Membran
sebagai Perangkat Energi Terbarukan

Dari Masalah ke
Yang Terbarukan

From the Problem
to the

Renewables Fuel cell adalah alat konversi energi elektrokimia yang mengubah hidrogen
dan oksigen menjadi air kemudian menghasilkan energi listrik dan panas.
Cara kerja Fuel Cell mirip dengan baterai dan membutuhkan elektroda
positif dan negatif untuk dapat berfungsi.

Di sisi lain, limbah styrofoam (Polistirena) merupakan polimer termoplastik
yang tidak dapat diuraikan oleh alam. Melalui proses sulfonasi, styrofoam
dapat ditingkatkan konduktivitas protonnya sehingga dapat digunakan
sebagai Polymer Electrolite Membrane (PEM). Membran ini dapat
digunakan sebagai bahan dasar perangkat Membrane Electrode Assemblies
(MEA) untuk fuel cell. Fuel Cell yang berjenis Direct Methanol Fuel Cell dapat
menggunakan elektroda MEA berbahan dasar styrofoam ini.

Styrofoam waste is a thermoplastic polymer which cannot easily degraded
by the environment. Through sulfanation, this styrofoam can be processed
into Polymer Electrolite Membrane (PEM). This membrane can be used as
based material to make Membran Electrode Assemblies (MEA), and then
used as an electrode in the Direct Methanol Fuel Cell.

Perspektif
Pola pikir "out-of the-box" mengajarkan, bahwa tidak semua masalah harus 
dipecahkan, terkadang malah justru harus dimanfaatkan.

Keunggulan Inovasi
l MEA (Membran Electrode Assemblies) berbahan dasar polistirena tersulfonasi

yang dikomposit dengan zeolit dan alginate
l Membran dapat menjadi generator listrik
l Memanfaatkan limbah styrofoam yang sulit diuraikan

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Sri Mulijani dan KGS Dahlan
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   108 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Pengembangan produk dengan bahan baku minyak sawit dan jathropa (jarak) telah 
banyak dilakukan untuk menggantikan produk-produk minyak bumi. Bila bisa 
digunakan untuk bahan bakar, bagaimana dengan pelumas bagi industri?

Keunggulan Inovasi
l Mempunyai karakteristik serupa dengan yang komersial
l Sifat lubrikasi lebih baik pada suhu tinggi
l Beremulsi dengan air
l Berasal dari bahan baku organik yang dapat diperbaharui   

Potensi Aplikasi
Industri pengolahan logam terutama baja, dan proses lainnya yang membutuhkan 
pelumas yang stabil pada suhu tinggi dan beremulsi dengan air.

Inovator
Nama : Ani Suryani
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Si Licin Tahan
Panas

The Hot and The
Slippery

Rolling Oil Berbahan Dasar Minyak Jarak dan
Minyak Sawit

Sumber:   101 Inovasi Indonesia

Industri pengolahan logam membutuhkan oli pelumas (rolling oil) dengan
spesifikasi tertentu, terutama karena temperatur pengerjaan yang tinggi.
Minyak jarak dan minyak sawit dapat dimanfaatkan sebagai pelumas dasar
untuk rolling oil karena memiliki kesamaan karakter dengan rolling oil
komersial hasil impor/lisensi.

Rolling Oil dari minyak jarak dan minyak sawit memiliki kinerja yang lebih
baik karena memiliki kemampuan melumas yang stabil pada suhu tinggi dan 
membentuk emulsi dengan aDengan melakukan tahapan proses 
pemurnian dan penambahan bahan aditif yang sama untuk minyak jarak
dan minyak sawit, kedua bahan baku ini dapat dijadikan minyak pelumas.

Jathropa Oil and Palm Oil can both be used as row material to produce
rolling oil. Not only this natural rolling oil has similar characteristics with
commercial ones, it is also stable in high temperature and can be emulsified
with water, making it a better solution.

The process to produce rolling oil is the same for both Jathropa and Palm Oil.
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Perspektif
Pengembangan produk dengan bahan baku minyak sawit dan jathropa (jarak) telah 
banyak dilakukan untuk menggantikan produk-produk minyak bumi. Bila bisa 
digunakan untuk bahan bakar, bagaimana dengan pelumas bagi industri?

Keunggulan Inovasi
l Mempunyai karakteristik serupa dengan yang komersial
l Sifat lubrikasi lebih baik pada suhu tinggi
l Beremulsi dengan air
l Berasal dari bahan baku organik yang dapat diperbaharui   

Potensi Aplikasi
Industri pengolahan logam terutama baja, dan proses lainnya yang membutuhkan
pelumas yang stabil pada suhu tinggi dan beremulsi dengan air.

Inovator
Nama : Ani Suryani
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Si Licin Tahan 
Panas

The Hot and The 
Slippery

Rolling Oil Berbahan Dasar Minyak Jarak dan 
Minyak Sawit

Industri pengolahan logam membutuhkan oli pelumas (rolling oil) dengan 
spesifikasi tertentu, terutama karena temperatur pengerjaan yang tinggi. 
Minyak jarak dan minyak sawit dapat dimanfaatkan sebagai pelumas dasar 
untuk rolling oil karena memiliki kesamaan karakter dengan rolling oil 
komersial hasil impor/lisensi. 

Rolling Oil dari minyak jarak dan minyak sawit memiliki kinerja yang lebih 
baik karena memiliki kemampuan melumas yang stabil pada suhu tinggi dan 
membentuk emulsi dengan aDengan melakukan tahapan proses 
pemurnian dan penambahan bahan aditif yang sama untuk minyak jarak 
dan minyak sawit, kedua bahan baku ini dapat dijadikan minyak pelumas.

Jathropa Oil and Palm Oil can both be used as row material to produce 
rolling oil. Not only this natural rolling oil has similar characteristics with 
commercial ones, it is also stable in high temperature and can be emulsified 
with water, making it a better solution. 

The process to produce rolling oil is the same for both Jathropa and Palm Oil.                     
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Peningkatan Kinerja Rekayasa Membran Fuel Cell 
Berbahan Dasar Limbah Styrofoam: Aplikasi Membran
sebagai Perangkat Energi Terbarukan

Dari Masalah ke
Yang Terbarukan

From the Problem
to the

Renewables Fuel cell adalah alat konversi energi elektrokimia yang mengubah hidrogen
dan oksigen menjadi air kemudian menghasilkan energi listrik dan panas.
Cara kerja Fuel Cell mirip dengan baterai dan membutuhkan elektroda
positif dan negatif untuk dapat berfungsi.

Di sisi lain, limbah styrofoam (Polistirena) merupakan polimer termoplastik
yang tidak dapat diuraikan oleh alam. Melalui proses sulfonasi, styrofoam 
dapat ditingkatkan konduktivitas protonnya sehingga dapat digunakan 
sebagai Polymer Electrolite Membrane (PEM). Membran ini dapat
digunakan sebagai bahan dasar perangkat Membrane Electrode Assemblies
(MEA) untuk fuel cell. Fuel Cell yang berjenis Direct Methanol Fuel Cell dapat
menggunakan elektroda MEA berbahan dasar styrofoam ini.

Styrofoam waste is a thermoplastic polymer which cannot easily degraded
by the environment. Through sulfanation, this styrofoam can be processed
into Polymer Electrolite Membrane (PEM). This membrane can be used as
based material to make Membran Electrode Assemblies (MEA), and then
used as an electrode in the Direct Methanol Fuel Cell.

Perspektif
Pola pikir "out-of the-box" mengajarkan, bahwa tidak semua masalah harus
dipecahkan, terkadang malah justru harus dimanfaatkan.

Keunggulan Inovasi
l MEA (Membran Electrode Assemblies) berbahan dasar polistirena tersulfonasi

yang dikomposit dengan zeolit dan alginate
l Membran dapat menjadi generator listrik
l Memanfaatkan limbah styrofoam yang sulit diuraikan

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Sri Mulijani dan KGS Dahlan
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Wipozer, Mesin Pendingin Ikan Bertenaga Angin
sebagai Alternatif Preservasi di Kapal Nelayan

Pendingin
Bertenaga Angin

Wind Powered
Cooler

Penanganan ikan segar hasil tangkapan nelayan sangat penting agar
kandungan gizinya tetap terjaga dan harga jual ikan tetap tinggi. Agar ikan
hasil tangkapan tetap segar, suhu penyimpanan harus selalu diusahakan
agar tetap stabil mendekati 0 °C. Kondisi ini merupakan kendala bagi
nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan dengan perahu dayung
atau motor, karena opsi sarana pendingin yang terbatas.

Wipozer adalah alat untuk membantu nelayan untuk membekukan hasil
tangkapan selama melaut. Terdiri dari kincir angin, generator, stabilizer dan
mesin pendingin, wipozer memanfaatkan energi dari angin laut sebagai
sumber listrik. Listrik tersebut kemudian dimanfaatkan untuk 
mengoperasikan mesin pendingin ikan berdaya 100 watt.

Freshly caught fish must be handled seriously in order to keep its nutritional
content and value. Therefore, the ambient temperature or the fish storage
must be kept near 0 °C . Wipozer is a tool to help small fisherman in keeping
their catches stay fresh during sailing. It utilizes the energy from wind
turbine as electricity source for operating 100 watt fish cooling storage.

Perspektif
Menjaga kesegaran ikan pasca tangkap bisa menyelamatkan 50% nilai ikan, yang 
berarti menyelamatkan 50% penghasilan nelayan.

Keunggulan Inovasi
l Dapat mengoperasikan freezer berdaya 100 watt dengan kapasitas 100 liter
l Mesin mudah dibuat dan dipasang
l Berukuran kecil, sehingga dapat dipasang pada kapal nelayan yang kecil

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama  : Radite P. A. Setiawan, Diang Sagita, M. Munajat Dasir dan

Andriyana
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   108 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Dunia masih bergantung pada minyak bumi, sedangkan hasil eksploitasinya kian 
berkurang. Surfaktan meningkatkan hasil minyak bumi dan dibutuhkan dalam 
jumlah sangat besar. Menemukan sumber surfaktan baru dari sumber yang 
terbaharukan sangat dibutuhkan.

Keunggulan Inovasi
l Meningkatkan nilai tambah minyak sawit  
l Meningkatkan pendapatan masyarakat    
l Mendukung klaster hilir sawit di Indonesia
l Peningkatan total produksi minyak bumi      
l Surfaktan dari sumber yang terbarukan         
l Mempunyai sifat larut dalam air 
l Mempunyai sifat salinitas yang tinggi

Potensi Aplikasi
Bahan baku surfaktan dibutuhkan dalam jumlah besar untuk proses oil recovery, 
bisa dibuat menjadi sabun, deterjen, bahkan kosmetik. Proses pembuatan 
surfaktan dapat diaplikasikan di industri sawit yang ingin melakukan diversifkasi 
produk, dapat melirik proses ini.

Inovator
Nama  :  Erliza Hambali; Ani Suryani; Pudji Permadi; Agus Pratomo; Mira 

Rivai; Ria Maria
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Sabun Alami
Peluluh Minyak

Bumi
Bio Soap for Oil

Recovery

Surfaktan Meti Ester Sulfonat (MES) dari Minyak
Sawit sebagai OWSA untuk Meningkatkan
Recovery Minyak Bumi

Sumber:   101 Inovasi Indonesia

Surfaktan adalah bahan baku yang sangat penting pada proses eksploitasi
minyak bumi. Surfaktan disemprotkan bersama air ke dalam minyak bumi
dan digunakan untuk 'meluluhkan' minyak bumi yang terperangkap di
'dinding-dinding' gua pada saat pengeboran untuk Oil Recovery, 
menyerupai sabun yang melarutkan minyak bersama a

Surfaktan digunakan dalam jumlah sangat besar untuk meningkatkan hasil
eksploitasi minyak bumi dari tanah (Oil Recovery). Teknologi sulfonasi Metil 
Ester dari minyak bumi menggunakan reaktan gas SO , H SO , atau NaHSO3 2 4 3

kemudian dilanjutkan dengan proses pemurnian akan menghasilkan
surfaktan MES. Sumber surfaktan baru dari sumber alami yang dapat
diperbaharui menjanjikan proses 'oil recovery' lebih lanjut.

Surfactant is used in large amount for oil recovery process. Injected into
earth along with water, the surfactant 'releases' oil, trapped on the 'cave
walls' during drilling, just like soap when we wash our oily hand.

The metil-ester-sulfonation from palm oil using gas reactan (SO , H SO , or3 2 4

NaHSO ) produces MES surfactant. Surfactant is available in abundance3

since it comes from renewable resources.
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Perspektif
Dunia masih bergantung pada minyak bumi, sedangkan hasil eksploitasinya kian 
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Bahan baku surfaktan dibutuhkan dalam jumlah besar untuk proses oil recovery, 
bisa dibuat menjadi sabun, deterjen, bahkan kosmetik. Proses pembuatan 
surfaktan dapat diaplikasikan di industri sawit yang ingin melakukan diversifkasi
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Recovery Minyak Bumi

Surfaktan adalah bahan baku yang sangat penting pada proses eksploitasi 
minyak bumi. Surfaktan disemprotkan bersama air ke dalam minyak bumi 
dan digunakan untuk 'meluluhkan' minyak bumi yang terperangkap di 
'dinding-dinding' gua pada saat pengeboran untuk Oil Recovery, 
menyerupai sabun yang melarutkan minyak bersama a

Surfaktan digunakan dalam jumlah sangat besar untuk meningkatkan hasil 
eksploitasi minyak bumi dari tanah (Oil Recovery). Teknologi sulfonasi Metil 
Ester dari minyak bumi menggunakan reaktan gas SO , H SO , atau NaHSO3 2 4 3

kemudian dilanjutkan dengan proses pemurnian akan menghasilkan 
surfaktan MES. Sumber surfaktan baru dari sumber alami yang dapat 
diperbaharui menjanjikan proses 'oil recovery' lebih lanjut.         

Surfactant is used in large amount for oil recovery process. Injected into  
earth along with water, the surfactant 'releases' oil, trapped on the 'cave 
walls' during drilling, just like soap when we wash our oily hand. 

The metil-ester-sulfonation from palm oil using gas reactan (SO , H SO , or 3 2 4

NaHSO ) produces MES surfactant. Surfactant is available in abundance 3

since it comes from renewable resources.
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Wipozer, Mesin Pendingin Ikan Bertenaga Angin
sebagai Alternatif Preservasi di Kapal Nelayan

Pendingin
Bertenaga Angin

Wind Powered
Cooler

Penanganan ikan segar hasil tangkapan nelayan sangat penting agar
kandungan gizinya tetap terjaga dan harga jual ikan tetap tinggi. Agar ikan
hasil tangkapan tetap segar, suhu penyimpanan harus selalu diusahakan
agar tetap stabil mendekati 0 °C. Kondisi ini merupakan kendala bagi
nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan dengan perahu dayung 
atau motor, karena opsi sarana pendingin yang terbatas.

Wipozer adalah alat untuk membantu nelayan untuk membekukan hasil 
tangkapan selama melaut. Terdiri dari kincir angin, generator, stabilizer dan
mesin pendingin, wipozer memanfaatkan energi dari angin laut sebagai
sumber listrik. Listrik tersebut kemudian dimanfaatkan untuk 
mengoperasikan mesin pendingin ikan berdaya 100 watt.

Freshly caught fish must be handled seriously in order to keep its nutritional
content and value. Therefore, the ambient temperature or the fish storage
must be kept near 0 °C . Wipozer is a tool to help small fisherman in keeping
their catches stay fresh during sailing. It utilizes the energy from wind
turbine as electricity source for operating 100 watt fish cooling storage.

Perspektif
Menjaga kesegaran ikan pasca tangkap bisa menyelamatkan 50% nilai ikan, yang
berarti menyelamatkan 50% penghasilan nelayan.

Keunggulan Inovasi
l Dapat mengoperasikan freezer berdaya 100 watt dengan kapasitas 100 liter
l Mesin mudah dibuat dan dipasang
l Berukuran kecil, sehingga dapat dipasang pada kapal nelayan yang kecil

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Radite P. A. Setiawan, Diang Sagita, M. Munajat Dasir dan

Andriyana
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Sintesa Bioavtur Berbasis CPO sebagai Bahan Bakar
Pesawat Jet Komersial

Pesawat Jet
Hijau

Green Jet Planes

Avtur adalah bahan bakar untuk pesawat komersial dengan komponen
utama hidrokarbon paraffin C10 – C14. Produksi avtur di Indonesia masih
belum mencukupi total pemakaian, sehingga terpaksa dipenuhi dengan
avtur impor. Oleh karena itu, upayakan pencarian bahan bakar alternatif
lokal untuk mengatasi kekurangan suplai sangat diperlukan.

Pemanfaatan bahan baku terbarukan seperti Crude Palm Oil (CPO) menjadi
bioavtur dapat menjadi alternatif pengganti avtur. Sintesa bioavtur berbasis
CPO dilakukan melalui proses dekarboksilasi trigliserida yang diikuti dengan
catalytic cracking, menghasilkan produk dengan densitas, specific gravity,
senyawa hidrokarbon, dan titik beku yang mirip dengan avtur di pasaran.

Avtur is commonly used as aviation fuel with Hidrokarbon Paraffin C10 – C14
as the main component. Bioavtur from Crrude Palm Oil (CPO) can be a green
alternative in solving the shortage of local avtur in the market. The CPO
processed through decarboxylation of triglycerides and catalytic cracking
processes. The processed bioavtur have density specification, specific
gravity, hydrocarbon compound, and freeze point that matches with Avtur in
the market.

Perspektif
Indonesia harus mendorong pengembangan produk-produk hilir sawit bernilai 
tinggi, dan berpotensi pasar luas, demi menjaga "keamanan" kebutuhan akan sawit 
dari hulu.

Keunggulan Inovasi
l Memiliki densitas sebesar 0.810533, specific gravity 0.81128 g/cm³, dan cair

pada suhu -55 ºC
l Merupakan bahan bakar non subsidi, sehingga nilai ekonomi lebih tinggi

dibandingkan biodiesel
l Meningkatkan nilai tambah pengolahan sawit
l Memenuhi ketentuan internasional mengenai pengolahan sawit yang 

berkelanjutan

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Erliza Hambali dan Dwi Setyaningsih
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   108 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Kebesaran dan kesuksesan seringkali diiringi dengan pengabaian dan kemubaziran. 
Pelepah yang kini adalah limbah yang melimpah ruah, dengan inovasi bisa diubah 
menjadi berkah yang terus bertambah

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku berupa pelepah sawit melimpah dan belum dimanfaatkan
l Pembakaran lebih bersih dan ramah bagi lingkungan
l Kompetitif dibandingkan harga bahan bakar minyak maupun batubara
l Waktu memasak yang lebih singkat dibandingkan dengan biobriket
l Lebih mudah dinyalakan/dimatikan dibandingkan biobriket
l Berpotensi ekspor sebagai sumber energi biomassa terbarukan

Potensi Aplikasi
Inovasi “biopelet” dapat dimanfaatkan oleh perkebunan kelapa sawit, untuk 
industri bahan bakar biomassa, maupun untuk memenuhi keperluan energi rumah 
tangga; misalnya untuk menunjang program desa mandiri energi.

Inovator
Nama : Erliza Hambali; Dwi Setyaningsih; Windi Liliana; Dipo Bariguna
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Memberdayakan
Pelepah Sawit

Empowering Palm
Petioles

Biopelet dari Petiole Pelepah Sawit

Sumber:   102 Inovasi Indonesia

Indonesia memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di dunia. Pelepah yang
harus dipangkas setiap tahunnya mencapai 8,6 ton per hektar kebun, dan
saat ini sebagian besar belum dimanfaatkan. Salah satu pemanfaatan yang
potensial adalah menjadikannya sebagai sumber energi biomassa.

Pengempaan bertekanan tinggi menggunakan mesin pelet akan mengolah
pelepah sawit menjadi “biopelet”, yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan
bakar rumah tangga maupun untuk pembangkitan listrik.

Nilai kalori “biopelet” yang dihasilkan adalah 3.650 kkal/kg, setara dengan
cangkang sawit (3.647 kkal/kg), lebih baik dari kayu bakar (3.500 kkal/kg)
dan jauh lebih baik dibandingkan nilai kalori tandan kosong kelapa sawit
(1.512 kkal/kg).

Indonesian has the world’s largest acreage of palm plantations with an
average of 8.6 tons of petioles per hectare to be pruned and mostly left
unutilized in the field.

Palm petioles can be pelletized for households energy usage, even for fueling
power plants. This “biopellet” has excellent calorific value of 3,650 kcal/kg,
equivalent to palm shells (3,647 kcal/kg) or firewood (3,500 kcal/kg), and is
far better than the empty palm-fruit bunch (1,512 kcal/kg).
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Sintesa Bioavtur Berbasis CPO sebagai Bahan Bakar
Pesawat Jet Komersial

Pesawat Jet
Hijau

Green Jet Planes

Avtur adalah bahan bakar untuk pesawat komersial dengan komponen 
utama hidrokarbon paraffin C10 – C14. Produksi avtur di Indonesia masih 
belum mencukupi total pemakaian, sehingga terpaksa dipenuhi dengan
avtur impor. Oleh karena itu, upayakan pencarian bahan bakar alternatif
lokal untuk mengatasi kekurangan suplai sangat diperlukan.

Pemanfaatan bahan baku terbarukan seperti Crude Palm Oil (CPO) menjadi 
bioavtur dapat menjadi alternatif pengganti avtur. Sintesa bioavtur berbasis 
CPO dilakukan melalui proses dekarboksilasi trigliserida yang diikuti dengan
catalytic cracking, menghasilkan produk dengan densitas, specific gravity,
senyawa hidrokarbon, dan titik beku yang mirip dengan avtur di pasaran.

Avtur is commonly used as aviation fuel with Hidrokarbon Paraffin C10 – C14
as the main component. Bioavtur from Crrude Palm Oil (CPO) can be a green
alternative in solving the shortage of local avtur in the market. The CPO
processed through decarboxylation of triglycerides and catalytic cracking
processes. The processed bioavtur have density specification, specific
gravity, hydrocarbon compound, and freeze point that matches with Avtur in
the market.

Perspektif
Indonesia harus mendorong pengembangan produk-produk hilir sawit bernilai 
tinggi, dan berpotensi pasar luas, demi menjaga "keamanan" kebutuhan akan sawit
dari hulu.

Keunggulan Inovasi
l Memiliki densitas sebesar 0.810533, specific gravity 0.81128 g/cm³, dan cair

pada suhu -55 ºC
l Merupakan bahan bakar non subsidi, sehingga nilai ekonomi lebih tinggi

dibandingkan biodiesel
l Meningkatkan nilai tambah pengolahan sawit
l Memenuhi ketentuan internasional mengenai pengolahan sawit yang 

berkelanjutan

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Erliza Hambali dan Dwi Setyaningsih
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Energi 
Biomassa
Biomass
Energy

Biodelignifikasi Biomassa Berlignoselulosa
Menggunakan Mikrob Pendegradasi Lignoselulosa
Melalui Teknologi Amobilisasi Sel untuk Pengembangan
Biofuel

Bioetanol adalah bahan bakar alternatif kendaraan yang terbarukan, selain
juga ramah lingkungan.  Bahan baku untuk pembuatan bioetanol ini berasal
dari limbah tanaman yang mengandung lignoselulosa. Kandungan lignin
dari bahan berlignoselulosa didegradasi dengan teknik amobilisasi sel.
Biomassa berlignoselulosa yang digunakan adalah tandan kosong kelapa
sawit, limbah kayu, dan sekam.

The use of bioethanol as vehicle fuel is a renewable as well as environmentally 
friendly alternative. The raw material for making bioethanol comes from
plant waste containing lignocellulose. The lignin content of lignocellulose
material is degraded through cell immobilization process. The lignocellulosic
biomass used is palm oil empty bunches, wood waste, and rice husks.
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Perspektif
Bergantung pada sumberdaya alam sebagai komoditas ekspor tidak bisa 
diandalkan untuk jangka panjang. Kita harus mampu mengolah komoditas menjadi 
produk bernilai tambah tinggi , dan semakin tinggi.

Keunggulan Inovasi
l Proses fraksinasi lebih baik karena menyebabkan separasi komponen metil 

ester palmitat dari metil ester oleat
l Surfaktan yang dihasilkan dari bahan baku metil palmitat memiliki daya 

deterjensi tinggi
l Sisa fraksinasi berupa bahan baku biodiesel berkualitas yanga tahan terdapat 

suhu rendah

Potensi Aplikasi
Proses dapat diterapkan usaha pengelolaan CPO untuk menghasilkan surfaktan 
yang digunakan pada eksploitasi minyak bumi, juga sebagai bahan industri produk 
pencuci dan pembersih (washing and cleaning).

Inovator
Nama : Ani Suryani; Erliza Hambali; Ari Imam Sutanto; Siti Mujdalipah; 

Jaelani
Status paten : TELAH DIDAFTARKAN

Biodiesel 
Unggul dari 

Kelapa Sawit 
The Superior 

Biodiesel from 
Palm Oil

Peningkatan Nilai Tambah Biodiesel (Metil Ester) dari 
Crude Palm Oil Melalui Proses Fraksinasi (Distilasi) 
untuk Menghasilkan Single Cut Metil Ester 

Sumber:   103 Inovasi Indonesia

Saat ini Indonesia tercatat sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar 
di dunia. Ironinya, sebagian besar produk sawit diekspor dalam bentuk 
mentah, minyak sawit kasar atau crude palm oil (CPO). Untuk meningkatkan 
nilai tambah CPO, diperlukan teknologi untuk diversifikasi produk, 
diantaranya adalah metil ester atau biodiesel dan surfaktan. 

Teknologi fraksinasi yang dikembangkan menghasilkan proses distilasi CPO 
yang mampu memisahkan metil ester C dominan ( metil palmitat ) dan 16

metil ester C ( metil oleat ). Metil palmiat adalah bahan baku surfaktan 18:1

sedangkan metil oleat adalah bahan baku biodiesel berkualitas yang tahan 
terhadap dingin.              

Indonesia is one of the largest palm oil producer in the world and export it as 
commodity Crude Palm Oil (CPO).

CPO can be distilled using fractionation technology to produce methyl esters 

of C  (methyl palmitate) as feedstock for high-valued surfactant. Not only 16

that, the by product, methyl oleat is the feedstock for high quality cold-

tolerant biodiesel.
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Indonesia memiliki limbah biomassa bernilai energi yang sangat  melimpah dan
terbarukan. Terobosan inovasi telah mendesak untuk dikembangkan, mengingat
saat ini kita justru telah menjadi net-importer energi yang tak terbarukan.

Keunggulan Inovasi
• Bahan baku energi berasal dari biomassa tumbuhan yang sifatnya terbarukan

dan dengan pengolahan yang baik, berpotensi menjadi ramah lingkungan.

• Bahan baku yang tersedia melimpah, kontinyu dan murah karena berasal
dari limbah/residu pertanian, perkebunan  dan kehutanan.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini berpotensi diaplikasikan jika diperoleh sumber biomassa berlignoselulosa yang tersedia
secara kontinyu, serta mikroba pendegradasi lignin yang potensial; untuk menghasilkan bioetanol
sebagai bahan bakar alternatif kendaraan yang terbarukan.

Inovator 
Nama : Dr. Syamsul Falah, SHut. MSi, Dr. Suryani, SP, M.Sc
Status Paten : Belum Didaftarkan



501 Inovasi IPB dalam 1226 Inovasi Indonesia501 Inovasi IPB dalam 1226 Inovasi Indonesia415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations

03

Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Hemat Sehat
Semerbak
Sekaligus
Efficient
Healthy
Fragrant at
Once

Minyak Atsiri Sebagai Bioaditif Solar untuk Mengurangi
Emisi Gas Buang dan Konsumsi Bahan Bakar

Minyak atsiri  (eugenol dan sitronelal) yang diisolasi dari daun
cengkeh (Syzygium aromaticum) dan sereh wangi (Cymbopogon
nardus), dapat dijadikan bahan tambahan (additive) bahan bakar
untuk meningkatkan efisiensi pembakaran.  Hasil pengujian nilai
kalor menunjukkan penggunaan eugenol dalam bahan bakar solar
meningkatkan nilai kalor sebesar 10%, sementara sitronelal sebesar 17%.
Penambahan eugenol mampu menurunkan konsumsi bahan bakar solar
hingga 30%, sedangkan sitronelal sebesar 37%. Uji emisi juga menunjukkan
penurunan konsentrasi gas CO, NO, SO maupun total partikulat.  

Essential oils (eugenol and citronellal) isolated from clove (Syzygium
aromaticum) and citronella (Cymbopogon nardus) leaves, can be used
as additives for fuel to increase combustion efficiency. The results of the
heating value test show the use of eugenol in diesel fuel increases the
heating value by 10%, while citronellal by 17%. The addition of eugenol can
reduce diesel fuel consumption by 30%, while citronellal by 37%. Emission
tests also showed a decrease in CO, NO, SO gas concentrations as well as
in total particulates.

14
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Perspektif
Dalam pengembangan sumber bahan bakar baru, umumnya diperlukan inovasi 
pada mesin atau peralatan yang menggunakannya. Bila tidak bisa dilakukan, perlu 
inovasi pada cara penggunaan bahan bakar baru itu sendiri.

Keunggulan Inovasi
l Desain sederhana, dan mudah perawatannya.
l Dapat diproduksi lokal dengan biaya relatif murah.
l Dapat digunakan untuk BBN secara umum (minyak nyamplung, kelapa sawit, 

bintaro dan lain-lain).
l Aplikasi pada mesin kapal nelayan menunjukkan hasil yang memuaskan, 

dengan kecepatan dan akselerasi yang relatif sama seperti menggunakan solar.

Potensi Aplikasi
Aplikasi pada berbagai merek dan tipe mesin diesel, antara lain mesin genset, 
mesin traktor tangan, mesin kapal nelayan serta berbagai mesin yang digunakan 
pada industri pertanian.

Inovator
Nama : Desrial.; Y. Aris Purwanto; Ika Amalia Kartika; Joko Pitoyo
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Panaskan,
Encerkan lalu

Bakar
Heated, Thinned

then Burn

Konverter Minyak Nabati untuk Mesin Diesel dengan
Menggunakan Minyak Nyamplung Murni sebagai 
Bahan Bakar Alternatif

Sumber:   104 Inovasi Indonesia

Pengembangan sumber bahan bakar baru yang bisa diperbaharui akan
melihat bahan bakar nabati (BBN) sebagai salah satu solusi. Tanaman
Nyamplung (Calophyllum inophyllum L.) merupakan salah satu opsi selain
jarak dan sawit. Tantangan penggunaan minyak nyamplung sebagai
pengganti solar pada mesin diesel adalah karena lebih kental sehingga
pembakaran tidak optimal.

Guna mensiasati kelemahan ini, sebuah konverter dikembangkan dengan
menambah satu tangki BBN, memodifikasi saluran gas buang dan katup
bahan bakar. Mesin diesel awalnya menggunakan solar, dan konverter ini
memanfaatkan panas gas buang mesin untuk mengencerkan BBN. Setelah
viskositas BBN mendekati viskositas solar, maka solarpun diganti minyak
nyamplung dengan mengatur katup bahan bakar.              

Callophyllum can be used as a biofuel source to replace diesel fuel thought it
is thicker and needs ti be thinned by preheating. A converter is developed,
which contains a tank with a fuel valve, and a simple modification to preheat
the biofuel using the exhaust gas. The diesel engine initially starts using
diesel fuel, until the necessary biofuel's viscosity is reached by preheating,
after which it takes over.
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Perspektif
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Minyak atsiri yang umumnya dikenal sebagai aromatik untuk mengharumkan,
ternyata juga  bermanfaat untuk meningkatkan kinerja motor bakar, bahkan
dapat meningkatkan kualitas emisi gas buangnya. 

Keunggulan Inovasi
• Bahan aditif untuk solar yang meningkatkan kinerja motor bakar dan dibuat

dari bahan baku terbarukan yang ramah lingkungan
• Bahan bakunya tersedia melimpah di dalam negeri
• Menurunkan konsumsi bahan bakar solar 30 - 37%.
• Memperbaiki kualitas emisi gas buang serta total partikulat.

Potensi Aplikasi
Bioaditif minyak atsiri berpotensi digunakan sebagai bahan campuran (additive) untuk bahan bakar
solar atau biosolar mesin diesel, baik untuk mesin kendaraan, mesin pertanian, maupun mesin
diesel lainnya.  Untuk menjamin hasil yang terbaik, masih diperlukan penetapan standar (SNI) untuk
pemakaian di berbagai jenis mesin diesel.

Inovator

Nama : Dr. Dwi Setyaningsih, S.TP, M.Si

Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Listrik dari
Kulit Jeruk
Electricity
from Orange
Peel

KE- CELL : Kulit Keprok (Citrus reticulata) Ecoenzyme
Fuel Cell dan Potensinya sebagai Energi Terbarukan
di Indonesia

Penelitian ini mengembangkan ecoenzyme dari limbah kulit jeruk
keprok (Citrus reticulata) sebagai substrat untuk ecoenzyme fuel cell
(EFC). Nilai tegangan tertinggi  yang dihasilkan sebesar 650 mV dengan
arus tertinggi sebesar 28,18 mA, dan hasil analisis  lanjutan mengenai
rapat daya (power density) tertinggi yang  dihasilkan adalah 750 W/m2, dari
sistem tiga pasang elektroda dengan pengadukan 200 rpm.

This research develops ecoenzyme from tangerine peel waste (Citrus
reticulata) as a substrate for ecoenzyme fuel cell (EFC). The highest value
of voltage produced is 650 mV with the highest current of 28.18 mA. The
result of further analysis of the highest power density produced is 750 W/
m2, from a three-pair electrode system with 200 rpm stirring.
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Perspektif
Produksi biofuel dari alga sebagai bahan bakar alternatif pengganti BBM termasuk 
relatif cepat dan mudah untuk dikembangkan di Indonesia karena iklim tropisnya. 
Dengan menggunakan ISACs produksi dapat lebih optimal.

Keunggulan Inovasi
l Proses kultivasi cepat, sekitar 4-7 hari.
l Mikroalga sebagai alternatif pengganti bahan bakar fosil.
l Kepadatan mikroalga hampir 5 kali lipat dibandingkan dengan kultivasi pada 

sistem terbuka (pond).
l Sistem tertutup meningkatkan efisiensi penyerapan CO untuk pertumbuhan 2

mikroalga.

Potensi Aplikasi
Untuk produksi biofuel sebagai alternatif pengganti bahan bakar fosil.

Inovator
Nama : Mujizat Kawaroe; Dahlia Wulan Sari; Dina Augustine; Nur Endah 

Fitrianto; Ayi Rachmat
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Rumah Kaca 
Mikroalga 

Microalgae 
Glass House

Pengembangan Kultivasi Mikroalga sebagai Bahan 
Baku Biofuel dengan menggunakan Sistem Tertutup 
pada Fotobioreaktor ISACs (Integrated System for 
Algae Cultivations)

Sumber:   104 Inovasi Indonesia

Biofuel dari mokroalga sebagai bahan bakar alternatif dapat dikembangkan 
dengan cepat dan mudah di Indonesia karena matahari bersinar sepanjang 
tahun. Untuk menghasilkan biofuel dari mikroalga secara optimal 
diperlukan reaktor untuk melakukan kultivasi mikroalga. Oleh karena itu 
dibuatlah Fotobioreaktor ISACs (Intergrated System for Algae Cultivations), 
yaitu sistem reaktor tertutup yang efisien.

ISACs dikembangkan dengan sistem terintegrasi menggunakan 
mikrokomputer sebagai sistem kontrol yang mengendalikan secara
simultan sistem aerasi, sistem aliran air, temperatur air, kadar CO , nutrien, 2

dan penetrasi cahaya ke dalam reaktor. Hasil kepadatan kultivasi pada 
sistem ini terbukti lima kali lebih padat daripada kultivasi sistem terbuka.              

Integrated System for Algae Cultivations (ISACs) is a closed cultivation 
system controlled by a microcomputer. It maximizes the growth of 
microalgae by eliminating the contamination from the environment and 
optimizing the absorbtion of nutrients. ISACs cultivation density is five times 
larger than the open cultivation system. Its main purpose is to have a more 
sustainable biofuel production system.
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Saat ini kita baru bisa memimpikan suatu dunia masa depan, dimana pasok
listrik rumah kita yang kini sebagian telah berasal dari panel surya atau kincir
angin, nantinya akan bersumber dari pengolahan limbah kulit jeruk, dari septic-
tank, atau dari pohon kedondong di samping rumah.     

Keunggulan Inovasi:
• Bahan baku ecoenzyme berupa limbah jeruk keprok, molasse (limbah gula),

dan grafit pensil, yang aman bagi lingkungan.  
• Konsep pengolahan limbah yang menggabungkan aspek lingkungan,

ekonomi, dan energi terbarukan
• Telah berhasil menghasilkan tegangan tertinggi sebesar 650 mV, kuat arus

sebesar 29.55 mA dan nilai rapat daya (power density) tertinggi 769  W/m2

• Menghasilkan sisa proses yang dapat dimanfaatkan sebagai pembersih
lantai, biofertilizer dan pupuk kompos. 

Potensi Aplikasi
Penelitian ini berpotensi diaplikasikan  dalam pengembangan energi baru berbasis ecoenzyme fuel
cell (EFC)

Inovator

Nama : Imelia Dewi

Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
lBersifat alami
lDapat menggantikan formalin sehingga kualitas ikan asin lebih aman 

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

Potensi Aplikasi
Industri ikan kering dan industri makanan lainnya yang membutuhkan 
pengawet alami

Inovator
Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Sinergi Kapang
dan Ragi
Fungus and
Yeast Synergy

Rekayasa Bioproses Poduksi Bioetanol dari Limbah
Ampas Tahu secara Sakarifikasi dan Fermentasi
Simultan (SSF) Menggunakan Ko-Kultur Aspergillus
niger dan Saccharomyces cerevisiae

Teknik pembuatan bioetanol dengan teknik sakarifikasi dan fermentasi
simultan, direkayasa menggunakan ko-kultur kapang Aspergillus niger dan
khamir Saccharomyces cerevisae. Rekayasa dilakukan dengan penghentian
aerasi ketika jumlah sel Aspergillus niger telah mencapai jumlah maksimum
dan kehilangan kemampuan untuk tumbuh, sedangkan Saccharomyces
cerevisae mengalami peralihan metabolisme sehingga menghasilkan lebih 
banyak bioetanol. 

The technique of making bioethanol with simultaneous saccharification
and fermentation techniques was engineered using the co-culture of
Aspergillus niger (fungi) and Saccharomyces cerevisae (yeast). Aeration
is halted when the number of Aspergillus niger cells have reached the
maximum and losing the ability to grow, while the yeast (Saccharomyces
cerevisae) undergo metabolic transition to produces more bioethanol.
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Perspektif
Sumber daya alam terbarukan juga harus diutilisasi semaksimum mungkin, karena 
bila tidak, akan menjadi limbah yang sia-sia, bahkan merugikan lingkungan.

Keunggulan Inovasi
l Menghasilkan sumber energi terbarukan.
l Proses in-situ, meminimalkan biaya transport.
l Proses simultan dan lebih sederhana tahapannya.
l Mengolah limbah industri pemurnian CPO.

Potensi Aplikasi
Biodiesel yang dihasilkan dari proses in-situ ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan 
bakar substitusi untuk genset, boiler, dan peralatan industri statis lain dengan 
sistem burner.

Inovator
Nama : Muhammad Romli; Ani Suryani; Suprihartin, Nur Asma Deli
Status paten : TELAH DIDAFTARKAN
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Dry

Biodiesel dari Residu Minyak dalam Tanah
Pemucat Bekas: Desain Proses Produksi Biodiesel
Secara in-situ

Sumber:   104 Inovasi Indonesia

Penggunaan Crude Palm Oil (CPO) dalam negeri Indonesia sekitar 25% dari
total produksi sebesar 20 juta ton/tahun. Dalam proses pemurniannya,
akan selalu menghasilkan limbah minyak dalam tanah pemucat bekas. Jika
dihitung dan diasumsikan, (tanah pemucat bekas mengandung 20%
minyak) maka potensi limbah minyak adalah sebesar 100.000 ton dengan
kandungan Free Fatty Acid (FFA) yang sangat tinggi (10-20%).

Limbah minyak tersebut berpotensi untuk diproses secara esterifikasi in-
situ dan transesterifikasi in-situ menghasilkan energi alternatif biodiesel
dengan yield 55-96%. Teknologi tersebut mampu maningkatkan nilai
tambah industri dan mengurangi kerusakan lingkungan, bahkan bahan baku
biodiesel yang selama ini berasal dari tanaman pangan dapat tergantikan.

Indonesia produces 20 milion tonnes of CPO per year, from which 100,000
tonnes become waste not suitable for cooking oil. The waste still contains
20% oil and can be processed further, using efficient in-situ esterification
conversion method. This process produces triglycerides, free fatty acid and
methyl ester which can later be used as biodiesel.
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Keunggulan Inovasi
l Menghasilkan sumber energi terbarukan.
l Proses in-situ, meminimalkan biaya transport.
l Proses simultan dan lebih sederhana tahapannya.
l Mengolah limbah industri pemurnian CPO.

Potensi Aplikasi
Biodiesel yang dihasilkan dari proses in-situ ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan
bakar substitusi untuk genset, boiler, dan peralatan industri statis lain dengan
sistem burner.

Inovator
Nama : Muhammad Romli; Ani Suryani; Suprihartin, Nur Asma Deli
Status paten : TELAH DIDAFTARKAN

Peras 
Minyaknya 

Sampai Habis 
Squeeze the Oil 

Dry

Biodiesel dari Residu Minyak dalam Tanah 
Pemucat Bekas: Desain Proses Produksi Biodiesel 
Secara in-situ

Penggunaan Crude Palm Oil (CPO) dalam negeri Indonesia sekitar 25% dari 
total produksi sebesar 20 juta ton/tahun. Dalam proses pemurniannya, 
akan selalu menghasilkan limbah minyak dalam tanah pemucat bekas. Jika 
dihitung dan diasumsikan, (tanah pemucat bekas mengandung 20% 
minyak) maka potensi limbah minyak adalah sebesar 100.000 ton dengan 
kandungan Free Fatty Acid (FFA) yang sangat tinggi (10-20%).

Limbah minyak tersebut berpotensi untuk diproses secara esterifikasi in-
situ dan transesterifikasi in-situ menghasilkan energi alternatif biodiesel 
dengan yield 55-96%. Teknologi tersebut mampu maningkatkan nilai 
tambah industri dan mengurangi kerusakan lingkungan, bahkan bahan baku 
biodiesel yang selama ini berasal dari tanaman pangan dapat tergantikan.             

Indonesia produces 20 milion tonnes of CPO per year, from which 100,000 
tonnes become waste not suitable for cooking oil. The waste still contains 
20% oil and can be processed further, using efficient in-situ esterification 
conversion method. This process produces triglycerides, free fatty acid and 
methyl ester which can later be used as biodiesel.
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

Pemakaian Formalin sebagai pengawet bahan pangan telah menjadi 
kontroversi serius, karena formalin bukan pengawet untuk makanan, dan 
selain itu, bisa beresiko serius pada kesehatan jika pemakaiannya dilakukan 
secara sembrono. Kitosan menawarkan subsitusi alami yang aman, karena 
dibuat dari limbah pengolahan makanan, yaitu limbah invertebrata laut, 
seperti udang atau kepiting.

Limbah invertebrata laut ini diproses menjadi kitosan melalui tahapan 
proses demineralisasi, deproteinasi, serta deasetilasi, pada limbah yang 
telah dikeringkan dan dihaluskan. Larutan kitosan ini telah diaplikasikan 
secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
asam cuka dan air.

A natural preservative formula using by products from sea invertebrate 
creatures such as shrimps, can be a substitute for formalin that has been 
used commonly in the dried salt fish industry.

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Inovasi dalam hal ini adalah upaya manusia merekayasa proses yang terjadi di
alam sedemikian rupa, sehingga diperoleh nilai tambah sebanyak mungkin bagi
dirinya.  

Keunggulan Inovasi
• Memanfaatkan limbah ampas tahu yang murah untuk menekan biaya  biaya

pembuatan bioetanol.
• Meningkatkan hasil produksi bioetanol.
• Menghasilkan etanol dari bahan baku yang terbarukan
• Pengendalian proses relatif mudah dan sederhana.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat diaplikasikan sebagai program penanggulangan limbah ampas  tahu, yang
saat ini banyak dikeluhkan mencemari lingkungan  termasuk baunya;  sekaligus sebagai
program pengembangan sumber energi baru yang terbarukan yang sedang didorong oleh pemerintah. 

Inovator

Nama : Prof. Dr. Ir. Khaswar Syamsu, MSc

Status Paten : Belum Didaftarkan
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