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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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Perspektif
Inovasi yang sederhana dan tidak canggih ini, bila berhasil dimasyarakatkan bisa
berdampak sangat besar, karena dapat membantu pengrajin pembuat opak yang 
jumlahnya sangat banyak, dengan bekerja lebih aman, efisien dan menghasilkan 
produk lebih bermutu dan berharga.

Keunggulan Inovasi
l Lebih aman dibandingkan metode pencetakan opak manual
l Produksi opak singkong menjadi semakin cepat dan efisien
l Dibuat secara ergonomis dan cukup praktis pemakaiannya untuk industri 

berskala rumah tangga

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat dimanfaatkan oleh industri opak pada umumnya,  atau industri 
produk-produk jenis krupuk atau emping yang menggunakan proses pengolahan
serupa.

Inovator
Nama : Asep Andi; Heri Heriyati; Fajar Febriyadi; Radite P.A.S

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   105 Inovasi Indonesia

Opak Singkong
Bikinan “Pabrik”

Factory Made
Cassava
Crackers

Matrix, Alat Pencetak Opak Singkong
Berbasis Elektrik

Opak adalah makanan ringan mirip kerupuk yang sangat popular, terbuat dari
tepung singkong, berbentuk bundar tipis dan rasanya gurih. Pada industri
rumah tangga atau industri berskala kecil, pencetakan opak dilakukan secara
manual di atas tungku pemanas. Selain kurang aman dan kurang nyaman,
proses pekerjaan ini juga sangat tidak efisien dan melelahkan.

Inovasi ini mengembangkan mesin pencetak opak elektrik, yang dapat
mengurangi waktu produksi dengan mensinkronkan gerakan tuas pencetak
dengan gerakan conveyor pembawa produk yang dicetak. Mesin ini lebih aman
bagi pekerja karena pemanasan menggunakan pemanas listrik, dan 
menghasilkan produk dengan ukuran opak yang terstandar dan rapi.

Opak is a popular traditional Indonesian round-shaped crackers, made from
moulded cooked cassava. It is mostly produced traditionally by home industry,
moulded manually on top of a stove. It is not efficient and unsafe for the workers.

This innovative electric opak “machine” is aimed at making opak moulding safer
and more efficient. It uses electric heater mounted directly on the stamping
mould. while the opak sheet is synchronously moved on a non-stick belt
conveyor in a single stroke. This machine offers safer and more efficient
operations, while also produce neat and uniformly sized opak.
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Perspektif
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Keunggulan Inovasi
l Lebih aman dibandingkan metode pencetakan opak manual
l Produksi opak singkong menjadi semakin cepat dan efisien
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Inovasi ini dapat dimanfaatkan oleh industri opak pada umumnya,  atau industri
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Opak adalah makanan ringan mirip kerupuk yang sangat popular, terbuat dari
tepung singkong, berbentuk bundar tipis dan rasanya gurih. Pada industri
rumah tangga atau industri berskala kecil, pencetakan opak dilakukan secara
manual di atas tungku pemanas. Selain kurang aman dan kurang nyaman,
proses pekerjaan ini juga sangat tidak efisien dan melelahkan.

Inovasi ini mengembangkan mesin pencetak opak elektrik, yang dapat
mengurangi waktu produksi dengan mensinkronkan gerakan tuas pencetak
dengan gerakan conveyor pembawa produk yang dicetak. Mesin ini lebih aman
bagi pekerja karena pemanasan menggunakan pemanas listrik, dan 
menghasilkan produk dengan ukuran opak yang terstandar dan rapi.

Opak is a popular traditional Indonesian round-shaped crackers, made from
moulded cooked cassava. It is mostly produced traditionally by home industry,
moulded manually on top of a stove. It is not efficient and unsafe for the workers.

This innovative electric opak “machine” is aimed at making opak moulding safer
and more efficient. It uses electric heater mounted directly on the stamping
mould. while the opak sheet is synchronously moved on a non-stick belt
conveyor in a single stroke. This machine offers safer and more efficient
operations, while also produce neat and uniformly sized opak.
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Perspektif
Sumber daya alam indonesia berlimpah dan belum sepenuhnya digali 
pemanfaatannya. Bahan yang kita kenal sebagai bahan ramuan jamu, Gambir, 
Secang dan Kunyit ternyata dapat juga diolah menjadi produk bernilai tinggi, dan 
bukan untuk tujuan kesehatan ataupun pengobatan.

Keunggulan Inovasi
l Bahan pewarna alami Gambir, Secang dan Kunyit tersedia melimpah.
l Telah melalui pengujian aspek mutu pewarna batik, kecerahan warna, 

ketajaman warna kain, proses pencelupan dan penjemuran, serta nilai 
perubahan warna keseluruhan.

l Bahan pewarna dapat dibuat dengan mesin dan peralatan sederhana
l Menghasilkan spektrum warna yang khas dan eksotik.

Potensi Aplikasi
Dapat dimanfaatkan pada pengusaha dan pengrajin batik yang menginginkan 
pewarna alami yang bernuansa khas dan eksotik, namun dengan harga terjangkau.

Inovator
Nama  : E. Gumbira Sa'id; Ono Suparno; Hana Rina Pransiska

Status Paten  : TIDAK INGIN DIPATENKAN 

Sumber:   105 Inovasi Indonesia

Pelangi Alami
Batik nan

Eksotik
United Natural
Colors of Batik

Pemanfaatan Bahan Alami untuk
Pewarnaan Kain Mori Batik

Pada umumnya industri  batik menggunakan pewarna sintetik karena
komposisi warnanya yang tetap, pilihan warna yang lebih variatif,  hasilnya
lebih cerah dan tahan luntur. Namun demikian, pewarna sintetik harganya
lebih mahal, berpotensi mencemari lingkungan dengan bahan-bahan kimia
berbahaya.

Inovasi ini dilakukan untuk membantu mengembangkan industri  batik di
Indonesia melalui penggunaan bahan alami. Pewarna yang digunakan
berasal dari campuran Gambir, Secang, dan Kunyit. Ketiganya adalah
sumber pigmen alami yang baik untuk mewarnai kain mori, untuk dapat
memberikan spektrum warna yang beragam, khas dan eksotik.

Presently, most of  batik manufacturers use synthetic dyes due to their good
consistency of color composition, more choice and variations of brilliant
colors, and does not wear off easily.

However, synthetic dyes could be harmful and not environmentally friendly.
This innovation involves the use of Gambier, Secang and Turmeric in the
batik coloring. The combination provide exotic, unique and wide spectrum of
colors.
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Perspektif
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perubahan warna keseluruhan.

l Bahan pewarna dapat dibuat dengan mesin dan peralatan sederhana
l Menghasilkan spektrum warna yang khas dan eksotik.

Potensi Aplikasi
Dapat dimanfaatkan pada pengusaha dan pengrajin batik yang menginginkan
pewarna alami yang bernuansa khas dan eksotik, namun dengan harga terjangkau.
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Pemanfaatan Bahan Alami untuk 
Pewarnaan Kain Mori Batik

Pada umumnya industri batik menggunakan pewarna sintetik karena 
komposisi warnanya yang tetap, pilihan warna yang lebih variatif, hasilnya 
lebih cerah dan tahan luntur. Namun demikian, pewarna sintetik harganya 
lebih mahal, berpotensi mencemari lingkungan dengan bahan-bahan kimia 
berbahaya.

Inovasi ini dilakukan untuk membantu mengembangkan industri batik di 
Indonesia melalui penggunaan bahan alami. Pewarna yang digunakan 
berasal dari campuran Gambir, Secang, dan Kunyit. Ketiganya adalah 
sumber pigmen alami yang baik untuk mewarnai kain mori, untuk dapat 
memberikan spektrum warna yang beragam, khas dan eksotik.

Presently, most of batik manufacturers use synthetic dyes due to their good 
consistency of color composition, more choice and variations of brilliant 
colors, and does not wear off easily.

However, synthetic dyes could be harmful and not environmentally friendly. 
This innovation involves the use of Gambier, Secang and Turmeric in the 
batik coloring. The combination provide exotic, unique and wide spectrum of 
colors.
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Perspektif
“Mens sana in corpore sano”. Prinsip bahwa jiwa yang sehat ada di dalam badan 
yang sehat, berlaku juga bagi pohon pinus. Dengan meminimalkan pelukaan pada 
saat penyadapan, produktivitas sadap lebih baik, dan jenuh sadap dapat 
dihindarkan.

Keunggulan Inovasi
l Dapat mengembalikan produktivitas pohon pinus yang telah jenuh (tidak dapat 

disadap).
l Meminimalkan kerusakan fisiologis tanaman karena ukuran bidang sadap yang 

kecil.
l Mengurangi resiko ketumbangan pohon akibat penyadapan.

Potensi Aplikasi
Selain dapat memperbaiki tata cara penyadapan pohon pinus baru agar lebih 
produktif, inovasi ini dapat digunakan bagi tegakan pinus yang telah disadap jenuh 
(usia pohon antara 21-30 tahun),  agar dapat kembali produktif sampai pada usia 
potong pohon pinus, yaitu sekitar 50 tahun.

Inovator
Nama  : Gunawan Santosa; Muhdin

Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Sumber:   105 Inovasi Indonesia

Pohon Sehat
Sadapan Hebat
Great Tapping
from Healthy

Tree

Peningkatan Produktivitas Penyadapan Getah
dengan Metode Bor pada Tegakan Pinus

Penyadapan getah yang berlebihan pada pohon pinus dapat menyebabkan
kerusakan pada batang dan menyebabkan menurunnya produksi getah
pinus, bahkan tidak dapat lagi disadap. Kondisi tersebut disebut jenuh
sadap.

Metode Bor ini dikembangkan untuk proses penyadapan dengan harapan
pohon pinus yang telah rusak dan mengalami jenuh sadap dapat kembali
produktif dengan metode ini. Ukuran perlukaan/ bidang sadap pada
metode ini minimal (diameter lubang 5/8 inch kedalaman 2 cm). ukuran
minimal ini dilakukan agar pemulihan luka sadap lebih cepat, sehingga
proses fisiologi tanaman masih dapat berjalan lancar.

Excessive tapping in pine trees will cause damage to the thrunk. The pine sap
production rate can decline, and even completely stop.

A new method using a specially designed drill in making the tapping holes
minimize the damage on the trees. Smaller holes mean faster recovery, and
prevent pine sap production decline. It can even re-start production on those
damaged trees.
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Perspektif
“Mens sana in corpore sano”. Prinsip bahwa jiwa yang sehat ada di dalam badan
yang sehat, berlaku juga bagi pohon pinus. Dengan meminimalkan pelukaan pada
saat penyadapan, produktivitas sadap lebih baik, dan jenuh sadap dapat
dihindarkan.

Keunggulan Inovasi
l Dapat mengembalikan produktivitas pohon pinus yang telah jenuh (tidak dapat

disadap).
l Meminimalkan kerusakan fisiologis tanaman karena ukuran bidang sadap yang 

kecil.
l Mengurangi resiko ketumbangan pohon akibat penyadapan.

Potensi Aplikasi
Selain dapat memperbaiki tata cara penyadapan pohon pinus baru agar lebih
produktif, inovasi ini dapat digunakan bagi tegakan pinus yang telah disadap jenuh
(usia pohon antara 21-30 tahun),  agar dapat kembali produktif sampai pada usia
potong pohon pinus, yaitu sekitar 50 tahun.

Inovator
Nama : Gunawan Santosa; Muhdin

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Pohon Sehat
Sadapan Hebat
Great Tapping
from Healthy

Tree

Peningkatan Produktivitas Penyadapan Getah
dengan Metode Bor pada Tegakan Pinus

Penyadapan getah yang berlebihan pada pohon pinus dapat menyebabkan
kerusakan pada batang dan menyebabkan menurunnya produksi getah
pinus, bahkan tidak dapat lagi disadap. Kondisi tersebut disebut jenuh
sadap.

Metode Bor ini dikembangkan untuk proses penyadapan dengan harapan
pohon pinus yang telah rusak dan mengalami jenuh sadap dapat kembali
produktif dengan metode ini. Ukuran perlukaan/ bidang sadap pada
metode ini minimal (diameter lubang 5/8 inch kedalaman 2 cm). ukuran
minimal ini dilakukan agar pemulihan luka sadap lebih cepat, sehingga
proses fisiologi tanaman masih dapat berjalan lancar.

Excessive tapping in pine trees will cause damage to the thrunk. The pine sap
production rate can decline, and even completely stop.

A new method using a specially designed drill in making the tapping holes
minimize the damage on the trees. Smaller holes mean faster recovery, and
prevent pine sap production decline. It can even re-start production on those
damaged trees.
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Alat Penangkap dan Penyaring Debu Jatuh Udara 
(Dustfall Canister)

Si Penangkap dan 
Penyaring Debu

Dustfall Canister 

Invensi ini berhubungan dengan alat penangkap dan penyaring debu jatuh 
udara ambien, yaitu debu yang berada dalam udara atmosfer, yang bila 
debu tersebut jatuh ke bawah menuju permukaan bumi, baik karena gaya 
beratnya, maupun karena terbawa oleh air hujan. Jumlah debu yang 
tertahan oleh filter kemudian dapat dipakai untuk menyatakan konsentrasi 
debu jatuh dalam udara ambien dalam angka nominal dengan satuan berat 
per luas permukaan per satuan waktu aplikasi di lapangan setelah filtrat 
ditimbang.

This invention relates to apparatus and filter dust catcher falling ambient air, 
ie dust are in the air atmosphere, which when the dust falling down towards 
the earth's surface, either due to gravity, and carried away by rainwater. 
Amount of dust retained by the filter can then be used to express the 
concentration in the ambient air of dust falling in nominal terms with the 
weight per unit surface area per unit time applications in the field after the 
filtrate weighed.
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Perspektif
Dengan menggunakan alat penangkap dan penyaring debu ada beberapa keuntungan 
baru menyangkut efisiensi, yaitu efisiensi waktu, biaya, dan tenaga.Implikasinya adalah
peningkatan mutu keilmuan peneliti dan praktisi Teknik Lingkungan di lapangan, 
penurunan biaya pemantauan lingkungan dan analisis laboratorium, serta keamanan dan
kenyamanan bekerja.

Keunggulan
Alat ini lebih praktis, lebih ringan, lebih kompak dan terpadu, serta lebih murah
dibandingkan dengan alat sejenis produk impor yang berasal dari negara industri maju.
Data hasil pemantauan bisa diperoleh lebih cepat dengan mengoperasikan alat ini. Hal ini
dimungkinkan karena integrasi filter kedalam alat tersebut sedemikian rupa sehingga total
waktu penangkapan, penyaringan debudan analisis dapat dipersingkat. Kepraktisan alat
terjadi akibat penggabungan (kombinasi) dua fungsi, yaitu fungsi penangkap dan fungsi
penyaring (filtrasi) dimana selama ini langkah filtrasi dilakukan di laboratorium dengan
cara konvensional. Kemudahan operasi terjadi karena ukuran alat yang jauh lebih kecil dan
kompak serta tidak diperlukannya penyimpanan dan transportasi air hujan yang
mengandung debu jatuh dari lokasi sampling menuju laboratorium analisis yang sering
berlainan kota, propinsi bahkan berlainan pulau

Potensi Aplikasi
Dalam aplikasinya di lapangan alat penangkap dan penyaring debu jatuh udara ambien
dipasang di lapangan terbuka yang merupakan lokasi pemantauan kualitas lingkungan.
Inovasi ini dapat diterapkan oleh instansi yang berhubungan dengan monitoring kualitas
lingkungan.

Inovator
Nama :  Arief Sabdo Yuwono, Samsuar, Rofie Fatimah
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN



98

Pengembangan Cross Laminated Lumber dari Limbah Batang 
Kelapa Sawit dalam Rangka Penciptaan Lapangan Kerja
Masyarakat Sekitar Perkebunan Sawit di Indonesia

Cross Laminated
Lumber dari Limbah

Batang Kelapa
Sawit

Cross Laminated
Lumber from Waste

Oil Palm Trunk

Sekitar 30% dari limbah batang kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai
bahan konstruksi ringan, namun memiliki beberapa kelemahan jika ingin
digunakan sebagai bahan bangunan dan mebel, antara lain keterbatasan
dimensi lebar, keteguhan geser tergolong rendah, keteguhan tarik tegak
lurus serat tergolong rendah, keawetan rendah serta memiliki stabilitas
dimensi yang rendah. Invensi ini dirancang untuk menghasilkan cross
laminated lumber berkualitas tinggi.

Approximately 30% of the waste oil palm trunks can be used as a lightweight
construction material, but has a few drawbacks if you want to use as a
building material and furniture, among others, the limited dimensions of
width, relatively low shear firmness, firmness pull perpendicular fibers is
low, low durability and have a low dimensional stability. This invention is
designed to produce high-quality cross-laminated lumber.
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Perspektif
Produk ini memberikan nilai pada pada limbah batang kelapa sawit. Limbah batang 
kelapa sawit merupakan salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk
mengurangi defisit bahan baku dalam negeri karena potensinya sangat besar (88 juta 

3m /tahun). Pemanfaatan limbah batang kelapa sawit sebagai bahan konstruksi ringan
masih memiliki beberapa kekurangan. Salah satu upaya untuk mengatasi kelemahan 
tersebut di atas adalah dengan memanfaatkannya menjadi cross laminated lumber.

Keunggulan
Inovasi ini memberikan nilai tambah pada limbah kelapa sawit, meningkatkan supply 
bahan baku industri pengolahan kayu, dan meningkatkan pendapatan masyarakat di
sekitar perkebunan sawit. Produk yang dihasilkan dari inovasi ini tergolong green
product.

Potensi Aplikasi
Industri manufaktur

Inovator
Nama : Muh. Yusram Massijaya, Yusuf Sudo Hadi
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   106 Inovasi Indonesia
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Papan Wangi
Anti Nyamuk

Mosquito
Repellent

Fragrant Board

Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoides Stapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi
papan partikel sebagai substitusi  papan kayu, yang memenuhi standar di
In  st nd .

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan,
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak
penanaman sampai siap untuk tebang.

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a
substitute to wood.

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial
standard and still retain the natural insect repellent characteristic.

Perspektif
Inovasi ini melakukan lebih dari sekadar mengubah limbah menjadi sesuatu yang 
lebih berguna, yaitu menawarkan substitusi material kayu dengan sifat khas alami 
anti serangga (nyamuk).

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan limbah yang dianggap tidak bermanfaat  
l Proses pembuatan cukup sederhana            
l Papan partikel yang dihasilkan memiliki bau khas akar wangi yang dapat 

mengusir nyamuk

Potensi Aplikasi
Papan partikel dapat digunakan untuk mengganti kayu sebagai bahan bangunan. 
Penemuan ini bisa digunakan pada industri peralatan dan mesin serta industri 
tekstil, kertas, dan lain-lain.

Inovator
Nama  : Erliza Hambali, Paribotro Sutigno                                     
Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:   100 Inovasi Indonesia
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Papan Wangi 
Anti Nyamuk

Mosquito 
Repellent 

Fragrant Board

Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan 
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoides Stapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum 
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 

Perspektif
Inovasi ini melakukan lebih dari sekadar mengubah limbah menjadi sesuatu yang 
lebih berguna, yaitu menawarkan substitusi material kayu dengan sifat khas alami
anti serangga (nyamuk).

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan limbah yang dianggap tidak bermanfaat
l Proses pembuatan cukup sederhana            
l Papan partikel yang dihasilkan memiliki bau khas akar wangi yang dapat 

mengusir nyamuk

Potensi Aplikasi
Papan partikel dapat digunakan untuk mengganti kayu sebagai bahan bangunan.
Penemuan ini bisa digunakan pada industri peralatan dan mesin serta industri
tekstil, kertas, dan lain-lain.

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Paribotro Sutigno
Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN
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Pengembangan Cross Laminated Lumber dari Limbah Batang
Kelapa Sawit dalam Rangka Penciptaan Lapangan Kerja
Masyarakat Sekitar Perkebunan Sawit di Indonesia

Cross Laminated
Lumber dari Limbah

Batang Kelapa
Sawit

Cross Laminated
Lumber from Waste

Oil Palm Trunk

Sekitar 30% dari limbah batang kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai 
bahan konstruksi ringan, namun memiliki beberapa kelemahan jika ingin
digunakan sebagai bahan bangunan dan mebel, antara lain keterbatasan
dimensi lebar, keteguhan geser tergolong rendah, keteguhan tarik tegak
lurus serat tergolong rendah, keawetan rendah serta memiliki stabilitas 
dimensi yang rendah. Invensi ini dirancang untuk menghasilkan cross
laminated lumber berkualitas tinggi.

Approximately 30% of the waste oil palm trunks can be used as a lightweight
construction material, but has a few drawbacks if you want to use as a
building material and furniture, among others, the limited dimensions of
width, relatively low shear firmness, firmness pull perpendicular fibers is
low, low durability and have a low dimensional stability. This invention is
designed to produce high-quality cross-laminated lumber.
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Perspektif
Produk ini memberikan nilai pada pada limbah batang kelapa sawit. Limbah batang
kelapa sawit merupakan salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk
mengurangi defisit bahan baku dalam negeri karena potensinya sangat besar (88 juta

3m /tahun). Pemanfaatan limbah batang kelapa sawit sebagai bahan konstruksi ringan
masih memiliki beberapa kekurangan. Salah satu upaya untuk mengatasi kelemahan
tersebut di atas adalah dengan memanfaatkannya menjadi cross laminated lumber.

Keunggulan
Inovasi ini memberikan nilai tambah pada limbah kelapa sawit, meningkatkan supply 
bahan baku industri pengolahan kayu, dan meningkatkan pendapatan masyarakat di
sekitar perkebunan sawit. Produk yang dihasilkan dari inovasi ini tergolong green
product.

Potensi Aplikasi
Industri manufaktur

Inovator
Nama : Muh. Yusram Massijaya, Yusuf Sudo Hadi
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Pengembangan Metode Geospasial dalam Menyusun
Peta Biomasa Lanskap Resolusi Sedang Menggunakan
Data Terestris dan Citra Satelit

Menyusun Peta
Biomasa Lanskap

tanpa Tebang
Pohon

Constructing
Lanscape Biomass

Map without
Cutting Trees

Volume biomassa di atas permukaan tanah sangat menentukan emisi
karbon potensial yang bisa dilepaskan ke atmosfer sebagai akibat
deforestari dan degradasi hutan. Metode yang sudah diterapkan dinilai
tidak efektif. Inovasi metode yang dilakukan adalah dengan pengembangan
metode geospasial dalam menyusun peta biomassa lanskap resolusi sedang
menggunakan data terestris dan citra satelit, untuk memperkirakan laju
perkembangan spesial deforestasi dan analisis temporal berbagai sumber
informasi yang handal juga. Selain itu juga memanfaatkan data tematik yang
telah dibuat oleh Kementerian Kehutanan.

The biomass volume above ground level is decisive the potential of carbon
emissions that can be released into the atmosphere as a result deforestation
and forest degradation. Drafting methods that have been applied
ineffectiveness. Innovation is done by developing geospatial methods using
data terrestrial and satellite imagery, to estimate the rate of deforestation
special developments. It also uses thematic data that created by the
Ministry of Forestry.
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Perspektif
Volume biomassa di atas permukaan tanah sangat menentukan emisi karbon 
potensial yang bisa dilepaskan ke atmosfer sebagai akibat deforestari dan degradasi 
hutan. Hari demi hari interest penelitian yang berkaitan dengan estimasi biomassa 
semakin meningkat. Sebagian besar penelitian sebelumnya focus pada estimasi
biomasa di atas permukaan tanah (BAT, above ground biomass/AGB) menggunakan 
pendekatan terestrial dan penginderaan jauh optic.

Keunggulan
Inovasi ini dapat memperkirakan jumlah biomassa di atas tanah menggunakan
penginderaan jauh tanpa penebangan pohon. Dalam inovasi ini terdapat persamaan
model-model spasial untuk memperkirakan laju perkembangan special deforestasi. 
Inovasi ini cocok untuk analisis temporal yang mendukung inovasi dari Kementerian 
Kehutanan

Potensi Aplikasi
Invensi ini memiliki potensi untuk dikembangkan pada bidang lainnya seperti pada
pemetaan tata guna lahan, bidang konstruksi dan badan koordinasi survei dan 
pemetaan nasional (bakosurtanal). Potensi lain adalah dibidang meteorologi dan
geofisika.

Inovator

Nama : I Nengah Surati Jaya

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   106 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Ketika seluruh dunia bicara berbagai Green Program, material baru pengganti 
plastik yang merusak lingkungan pun hadir dengan bahan alami sebagai Green 
Plastic.

Keunggulan Inovasi
l Kekuatan dan kekerasannya dapat divariasikan sesuai kebutuhan
l Resisten terhadap kelembaban              
l Dapat didegradasi secara biologis                                         
l Biaya bahan baku relatif jauh lebih murah

Potensi Aplikasi
Industri kemasan dan bahan plastik.

Inovator
Nama : Khaswar Syamsu, Ani Suryani, Anas M. Fauzi, Bagus Wicaksono                                      
Status Ptaen :  GRANTED

Sumber:   100 Inovasi Indonesia

Plastik Ramah
Lingkungan

Green Plastic

Bioplastik dari PHA (Poly Hydroxy Alkanoat) yang
Dihasilkan Ralstonia eutropha pada Hidrolisat Minyak
Sawit

Selama ini plastik dihasilkan dari bahan baku petrokimia yang tidak ramah
lingkungan, padahal ternyata bahan alami (renewable) pun dapat diproses
menjadi bahan baku pembuatan plastik. 

Hidro t nyak sawit dap t dim f atk n sebagai sumber karbon dalam
proses fermentasi untuk menghasilkan bioplastik PHA (Poly Hydroxy
Alkanoat) menggunakan Ralstonia Eutropha. Dengan komposisi yang tepat
dapat dihasilkan bahan bioplastik yang handal.

Poliester yang dihasilkan dapat divariasikan kekuatan dan kekerasannya
untuk berbagai penggunaan serta resisten terhadap kelembaban, 
disamping dapat didegradasi secara biologis (biodegradable).

Plastic commonly derived from petrochemical can now be produced from
green material that is eco-friendly.

That raw material came from the hydrolysis of crude-palm oil that
fermented to produce bio-plastic PHA (Polyhydroxyalkanoate).

Not only comes from renewable materials, polyester produced from
microbial as a base material for plastic is also environmentally friendly
(biodegradable).
.
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Perspektif
Ketika seluruh dunia bicara berbagai Green Program, material baru pengganti 
plastik yang merusak lingkungan pun hadir dengan bahan alami sebagai Green 
Plastic.

Keunggulan Inovasi
l Kekuatan dan kekerasannya dapat divariasikan sesuai kebutuhan
l Resisten terhadap kelembaban
l Dapat didegradasi secara biologis
l Biaya bahan baku relatif jauh lebih murah

Potensi Aplikasi
Industri kemasan dan bahan plastik.

Inovator
Nama : Khaswar Syamsu, Ani Suryani, Anas M. Fauzi, Bagus Wicaksono
Status Ptaen :  GRANTED

Plastik Ramah 
Lingkungan

Green Plastic

Bioplastik dari PHA (Poly Hydroxy Alkanoat) yang 
Dihasilkan Ralstonia eutropha pada Hidrolisat Minyak 
Sawit

Selama ini plastik dihasilkan dari bahan baku petrokimia yang tidak ramah 
lingkungan, padahal ternyata bahan alami (renewable) pun dapat diproses 
menjadi bahan baku pembuatan plastik. 

Hidrolisat minyak sawit dapat dimanfaatkan sebagai sumber karbon dalam 
proses fermentasi untuk menghasilkan bioplastik PHA (Poly Hydroxy 
Alkanoat) menggunakan Ralstonia Eutropha. Dengan komposisi yang tepat 
dapat dihasilkan bahan bioplastik yang handal. 

Poliester yang dihasilkan dapat divariasikan kekuatan dan kekerasannya 
untuk berbagai penggunaan serta resisten terhadap kelembaban, 
disamping dapat didegradasi secara biologis (biodegradable).

Plastic commonly derived from petrochemical can now be produced from 
green material that is eco-friendly.

That raw material came from the hydrolysis of crude-palm oil that 
fermented to produce bio-plastic PHA (Polyhydroxyalkanoate). 

Not only comes from renewable materials, polyester produced from 
microbial as a base material for plastic is also environmentally friendly 
(biodegradable).
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Pengembangan Metode Geospasial dalam Menyusun
Peta Biomasa Lanskap Resolusi Sedang Menggunakan
Data Terestris dan Citra Satelit

Menyusun Peta
Biomasa Lanskap

tanpa Tebang
Pohon

Constructing
Lanscape Biomass

Map without
Cutting Trees

Volume biomassa di atas permukaan tanah sangat menentukan emisi
karbon potensial yang bisa dilepaskan ke atmosfer sebagai akibat
deforestari dan degradasi hutan. Metode yang sudah diterapkan dinilai
tidak efektif. Inovasi metode yang dilakukan adalah dengan pengembangan
metode geospasial dalam menyusun peta biomassa lanskap resolusi sedang 
menggunakan data terestris dan citra satelit, untuk memperkirakan laju
perkembangan spesial deforestasi dan analisis temporal berbagai sumber 
informasi yang handal juga. Selain itu juga memanfaatkan data tematik yang 
telah dibuat oleh Kementerian Kehutanan.

The biomass volume above ground level is decisive the potential of carbon
emissions that can be released into the atmosphere as a result deforestation
and forest degradation. Drafting methods that have been applied
ineffectiveness. Innovation is done by developing geospatial methods using
data terrestrial and satellite imagery, to estimate the rate of deforestation
special developments. It also uses thematic data that created by the
Ministry of Forestry.
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Perspektif
Volume biomassa di atas permukaan tanah sangat menentukan emisi karbon
potensial yang bisa dilepaskan ke atmosfer sebagai akibat deforestari dan degradasi 
hutan. Hari demi hari interest penelitian yang berkaitan dengan estimasi biomassa
semakin meningkat. Sebagian besar penelitian sebelumnya focus pada estimasi
biomasa di atas permukaan tanah (BAT, above ground biomass/AGB) menggunakan
pendekatan terestrial dan penginderaan jauh optic.

Keunggulan
Inovasi ini dapat memperkirakan jumlah biomassa di atas tanah menggunakan
penginderaan jauh tanpa penebangan pohon. Dalam inovasi ini terdapat persamaan
model-model spasial untuk memperkirakan laju perkembangan special deforestasi.
Inovasi ini cocok untuk analisis temporal yang mendukung inovasi dari Kementerian
Kehutanan

Potensi Aplikasi
Invensi ini memiliki potensi untuk dikembangkan pada bidang lainnya seperti pada
pemetaan tata guna lahan, bidang konstruksi dan badan koordinasi survei dan
pemetaan nasional (bakosurtanal). Potensi lain adalah dibidang meteorologi dan
geofisika.

Inovator

Nama : I Nengah Surati Jaya

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Rekayasa Mobile Sprayer Machine Untuk
Pemeliharaan Tanaman Tebu Lahan Kering

Mobile Sprayer
Machine

Mobile Sprayer
Machine

Sprayer-sprayer konvensional, yang beredar di masyarakat, tidak mampu
menjangkau daun-daun tebu yang semakin tinggi seiring dengan 
pertumbuhan tebu yang semakin tinggi hingga menjelang dipanen. Untuk
itu perlu didesain mesin pengabut yang dapat bergerak dan berpindah
dengan mudah (mobile sprayer machine) di antara barisan tanaman tebu
mengikuti pertumbuhan vegetatif dan generatif tebu hingga menjelang
dipanen.

Sprayer-conventional sprayer, which is circulating in the community, are not
able to reach the leaves of sugarcane are higher in line with the higher
growth of sugarcane harvested until late. For that needs to be designed
atomizer machine that can move around with ease (mobile sprayer
machine) between rows of sugarcane following the vegetative and
generative growth until late harvested cane.
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Perspektif
Pengaplikasian nutrisi cair ke bagian tanaman dengan menggunakan spayer yang 
bersifat mobile dan dapat bergerak dengan mudah sehingga meningkatkan distribusi
nutrisi kebagian yang tidak mudah dijangkau oleh sprayer konvensional. Alat ini 
mampu mengaplikasikandroplets nutrisi ke stomata tebu sehingga produktivitas tebu 
dan kadar gula tebu (rendemen giling tebu) meningkat.

Keunggulan
Mesin didisain agar bergerak dan berpindah dengan mudah pada areal kebun tebu. 
Aplikasi droplet pada mobile sprayer ini dapat menjangkau daun-daun tebu yang
tinggi, hal ini tidak ditemukan pada sprayer konvensional dan menghasilkan tekanan
pompa yang seragam, sehingga droplet herbisida yang dihantarkan menyebar merata 
dan pola sebarannya tidak dipengaruhi oleh angin

Potensi Aplikasi
Mobile sprayer machine akan sangat dibutuhkan oleh pabrik-pabrik gula untuk
mengaplikasikan herbisida,  pupuk  cair,  dan pemicu kemasakan tebu (ripener) agar
diperoleh produktivitas tebu (TCH) dan rendemen giling tinggi.

Inovator
Nama : Gatot Pramuhadi, M. Yanuar Jarwadi Purwanto, Agus Sutejo
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   106 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Membuat mikro filter alami yang lebih baik dan dapat digunakan oleh industri 
perumahan dengan teknologi tepat guna.

Keunggulan Inovasi
l Bahan murah dan mudah didapat                                          
l Menggunakan bahan yang alami

Potensi Aplikasi
Dapat diaplikasikan pada industri buah olahan, tetapi masih berpotensi luas dalam 
bidang filtrasi mikro.

Inovator
Nama : Ani Suryani, H. A. Aziz Darwis, Khaswar Syamsu                                     
Status Ptaen : GRANTED 

Sumber : 100 Inovasi Indonesia

Penyaring Mikro
dari Air Kelapa

Micro Filter
from Coconut

Juice

Kondisi Proses Produksi dan Pemurnian Selulosa 
Mikrobial untuk Membran Mikrofiltrasi

Pernahkah terbayang Anda dapat membuat saringan yang sangat halus
dengan bahan air kelapa?

Air kelapa yang dimurnikan, diberi perlakuan khusus dengan menambahkan
bakte Acet a  xylin n is t c p a secara alami akan
terbentuk jaringan serat-serat selulosa yang berfungsi sebagai filter mikro.

Secara umum filter mikro ini dapat digunakan untuk memfilter partikel-
partikel yang sangat halus pada cairan. Filter mikro dengan bahan yang
mudah  didapat dan ekonomis ini dapat digunakan oleh industri olahan sari
buah atau sejenisnya, sehingga bisa diperoleh produk minuman buah
olahan yang berkualitas tinggi.

Have you ever imagined creating micro filter from coconut water ?

Purified coconut water, treated by adding Acetobacter xylinum, and mixed
isolates, will create natural microbial cellulose fibers that can be used as
micro filter.

Generally the micro filter can be used filter soft particles in liquid, specially in
the fruit juice production industries to create high quality juice.
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Perspektif
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mudah  didapat dan ekonomis ini dapat digunakan oleh industri olahan sari 
buah atau sejenisnya, sehingga bisa diperoleh produk minuman buah 
olahan yang berkualitas tinggi.

Have you ever imagined creating micro filter from coconut water ? 

Purified coconut water, treated by adding Acetobacter xylinum, and mixed 
isolates, will create natural microbial cellulose fibers that can be used as 
micro filter. 

Generally the micro filter can be used filter soft particles in liquid, specially in 
the fruit juice production industries to create high quality juice.
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Perspektif
Pengaplikasian nutrisi cair ke bagian tanaman dengan menggunakan spayer yang
bersifat mobile dan dapat bergerak dengan mudah sehingga meningkatkan distribusi
nutrisi kebagian yang tidak mudah dijangkau oleh sprayer konvensional. Alat ini
mampu mengaplikasikandroplets nutrisi ke stomata tebu sehingga produktivitas tebu
dan kadar gula tebu (rendemen giling tebu) meningkat.

Keunggulan
Mesin didisain agar bergerak dan berpindah dengan mudah pada areal kebun tebu.
Aplikasi droplet pada mobile sprayer ini dapat menjangkau daun-daun tebu yang
tinggi, hal ini tidak ditemukan pada sprayer konvensional dan menghasilkan tekanan
pompa yang seragam, sehingga droplet herbisida yang dihantarkan menyebar merata
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Mobile sprayer machine akan sangat dibutuhkan oleh pabrik-pabrik gula untuk
mengaplikasikan herbisida,  pupuk  cair,  dan pemicu kemasakan tebu (ripener) agar
diperoleh produktivitas tebu (TCH) dan rendemen giling tinggi.

Inovator
Nama : Gatot Pramuhadi, M. Yanuar Jarwadi Purwanto, Agus Sutejo
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Mini Transporter Tipe CrawlerMini Transporter 
Tipe Crawler

Mini Transporter
Crawler Type

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi yang produksinya meningkat
setiap tahunnya di Indonesia. Namun kondisi lahan di perkebunan kelapa
sawit memberikan kendala dakan proses pengangkutan hasil panen sawit.
Inovasi ini berkaitan dengan mini transporter tipe crawler. Mini transporter
tipe crawler ini merupakan alat pengangkutan atau traktor yang didesain
khusus untuk TBS kelapa sawit dan material lainnya. Transporter ini
dirancang dengan menggunakan sistem trek, dimana sepatu trek dari bahan
kayu untuk memberikan traksi yang besar namun bobotnya cukup ringan
Transporter ini mempunyai bak yang mampu mengangkut sampai 650 kg
sawit dan cocok digunakan pada semua medan, terutama lahan gambut

Mini crawler transporter is a type of carriage or tractor tool designed
specifically for oil palm FFB and other materials. Transporter is designed
using a track system, which tracks the shoes of wood to provide great
traction, but its weight is light enough Transporter can transport up to 650
kg of oil and suitable for use on all terrain, especially peat

Perspektif
Mini Transporter Tipe Crawl mampu mempermudah pengangkutan sawit di lahan
perkebunan yang beragam, mampu mengurangi tenaga kerja dan mempersingkat
pekerjaan serta meningkatkan kinerja.

Keunggulan
Mesin ini tangguh, irit bbm solar dan dilengkapi dengan starter elektrik. Bongkar
muatan mesin ini menggunakan sistem hidrolik, praktis dan meningkatkan kinerja. 
Trek dari besi baja dengan “ground pressure” rendah, bertraksi besar dan cocok di
segala medan, khususnya di tanah gambut dan mampu mengangkut sampai 650 kg.
Kemudi mesin menggunakan sistem tongkat (mudah dikendalikan dan stabil) serta
menggunakan sistem transmisi dengan kopling (perpindahan gigi tanpa hentakan) 
dan mampu melaju dengan kecepatan 1,5 - 5 km/jam.

Potensi Aplikasi
Mesin mini transporter tipe crawler sangat cocok diaplikasikan pada industri
perkebunan kelapa sawit karena kemampuannya yang dapat digunakan disegala
medan, terutama di lahan gambut.

Inovator

Nama : Desrial, Muhamad Yulianto, Romadhon Akhir Rudiansyah

Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber:   106 Inovasi Indonesia

08

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations

09

Perspektif
Penggunaan media baru yaitu limbah dengan suplemen bahan alami lainnya, 
sebagai media bakteri untuk pengembangan bahan baku (enzim) yang ternyata 
memiliki sifat lebih baik dari asalnya.

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan limbah tahu yang tidak memiliki nilai ekonomis sehingga biaya 

produksi lebih murah                    
l Enzim protease yang dihasilkan dengan performa yang lebih baik dibandingkan 

protease asal, antara lain bekerja baik pada pH 6-9, suhu 50-60 °C, tahan garam 
tinggi, dan tahan pelarut Dimethyl Formamida

Potensi Aplikasi
Dapat dikembangkan untuk penyediaan enzim protease yang dibutuhkan berbagai 
industri, seperti industri kosmetik, pangan, hingga penyamakan kulit.

Inovator
Nama  : Maggy T. Suhartono                                        
Status Paten : GRANTED 

Sumber:   100 Inovasi Indonesia

Protease dari
Limbah Tahu

Protease from
Tofu Waste

Protease Rekombinan dari Bacillus pumilus
Lokal

Enzim protease banyak digunakan dalam industri kosmetik, pangan, hingga
penyamakan kulit. Penelitian membuktikan bahwa mikroba penghasil
protease dapat diisolasi dari limbah cair tahu. 

Produksi p ease da b teri klo dila ukan den an menggunakan media
limbah cair t u dengan pen usu kri dan garam kalsium atau
bahan sintetik lainnya.

Enzim yang dihasilkan kemudian dikeringkan hingga dihasilkan preparat
kering enzim dengan performa lebih baik dibandingkan protease asal.
Beberapa keunggulan protease yang dihasilkan adalah bekerja baik pada PH
6-9, suhu 50-60 °C, tahan garam tinggi, dan tahan pelarut Dimethyl
Formamida.

Protease enzyme commonly used in various industries, such as cosmetic
industries, food industries, and leather processing.

The microbes that produce protease enzym can be isolated using tofu waste
as the culture media.

The media is supplemented with cream milk, calcium salt, and other synthetic
materials. The enzyme produced in this media is proven to have better
performance than the original protease.
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Perspektif
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memiliki sifat lebih baik dari asalnya.
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penyamakan kulit. Penelitian membuktikan bahwa mikroba penghasil 
protease dapat diisolasi dari limbah cair tahu. 

Produksi protease dari bakteri klon dilakukan dengan menggunakan media 
limbah cair tahu dengan penambahan susu krim dan garam kalsium atau 
bahan sintetik lainnya. 

Enzim yang dihasilkan kemudian dikeringkan hingga dihasilkan preparat 
kering enzim dengan performa lebih baik dibandingkan protease asal. 
Beberapa keunggulan protease yang dihasilkan adalah bekerja baik pada PH 
6-9, suhu 50-60 °C, tahan garam tinggi, dan tahan pelarut Dimethyl 
Formamida.

Protease enzyme commonly used in various industries, such as cosmetic 
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as the culture media.

The media is supplemented with cream milk, calcium salt, and other synthetic 
materials. The enzyme produced in this media is proven to have better 
performance than the original protease.

105

45

104

Mini Transporter Tipe CrawlerMini Transporter 
Tipe Crawler

Mini Transporter
Crawler Type

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi yang produksinya meningkat 
setiap tahunnya di Indonesia. Namun kondisi lahan di perkebunan kelapa
sawit memberikan kendala dakan proses pengangkutan hasil panen sawit.
Inovasi ini berkaitan dengan mini transporter tipe crawler. Mini transporter
tipe crawler ini merupakan alat pengangkutan atau traktor yang didesain 
khusus untuk TBS kelapa sawit dan material lainnya. Transporter ini
dirancang dengan menggunakan sistem trek, dimana sepatu trek dari bahan 
kayu untuk memberikan traksi yang besar namun bobotnya cukup ringan 
Transporter ini mempunyai bak yang mampu mengangkut sampai 650 kg
sawit dan cocok digunakan pada semua medan, terutama lahan gambut

Mini crawler transporter is a type of carriage or tractor tool designed
specifically for oil palm FFB and other materials. Transporter is designed
using a track system, which tracks the shoes of wood to provide great
traction, but its weight is light enough Transporter can transport up to 650
kg of oil and suitable for use on all terrain, especially peat

Perspektif
Mini Transporter Tipe Crawl mampu mempermudah pengangkutan sawit di lahan 
perkebunan yang beragam, mampu mengurangi tenaga kerja dan mempersingkat 
pekerjaan serta meningkatkan kinerja.

Keunggulan
Mesin ini tangguh, irit bbm solar dan dilengkapi dengan starter elektrik. Bongkar
muatan mesin ini menggunakan sistem hidrolik, praktis dan meningkatkan kinerja.
Trek dari besi baja dengan “ground pressure” rendah, bertraksi besar dan cocok di
segala medan, khususnya di tanah gambut dan mampu mengangkut sampai 650 kg.
Kemudi mesin menggunakan sistem tongkat (mudah dikendalikan dan stabil) serta
menggunakan sistem transmisi dengan kopling (perpindahan gigi tanpa hentakan)
dan mampu melaju dengan kecepatan 1,5 - 5 km/jam.

Potensi Aplikasi
Mesin mini transporter tipe crawler sangat cocok diaplikasikan pada industri
perkebunan kelapa sawit karena kemampuannya yang dapat digunakan disegala
medan, terutama di lahan gambut.

Inovator

Nama : Desrial, Muhamad Yulianto, Romadhon Akhir Rudiansyah

Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN
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Sistem Irigasi Sawah Otomatis Bertenaga
Surya

Irigasi Cerdas
Tenaga Surya

Smart Solar
Powered

Irrigation Indonesia masih bergantung pada pertanian sawah untuk mendukung
ketahanan pangan nasional. Kebanyakan petani masih mengelola lahan
secara manual, termasuk sistem irigasi sawah. Hasil inovasi ini adalah irigasi
sawah otomatis yang mengatur aliran air dengan membuka dan menutup
keran berdasarkan tinggi permukaan air sawah.

Sistem ini menggunakan penggerak elektrik dengan sumber listrik dari
tenaga surya. Teknologi ini mampu mendukung otomatisasi sistem
pertanian modern, meningkatkan efisiensi dan mengatasi keterbatasan
sumber daya manusia di bidang pertanian.

Traditional farmers in Indonesia mostly depend on the manual irrigation
system when managing their paddy field. The innovation offers an
automated irrigation technology. It uses solar cell power as the independent
electrical source for the machine. This innovation supports a modern
farming system that will improve efficiency and overcome the labor
shortage in the farming sectors.

107

Perspektif
Modernisasi pertanian diperlukan selain untuk meningkatkan produktivitas dan 
efisiensi, juga mengatasi kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian.

Keunggulan Inovasi
l Meningkatkan efisiensi penggunaan air irigasi dengan penggunaan irigasi

tertutup
l Dirancang dengan modul yang sederhana dan user-oriented bagi petani
l Memanfaatkan tenaga surya sehingga dapat tetap beroperasi di area yang belum 

terjangkau listrik

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Satyanto Krido Saptomo, M. Yanuar J. Purwanto, Budi Indra

Setiawan, Sudirman Sirait dan Rady Purbakawaca
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   107 Inovasi Indonesia

501 Inovasi IPB dalam 1226 
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Perspektif
Sifat unggul satu bahan digabungkan untuk menutupi kelemahan produk lain, dan 
anda dapatkan produk yang mendekati sempurna.

Keunggulan Inovasi
l Bahan bersifat recycleable (dapat didaur ulang), renewable, dan bio-

degradable         
l Produk kayu yang dihasilkan mempunyai ketahanan yang baik terhadap 

kelembaban, cuaca dan air

Potensi Aplikasi
Tepat diaplikasikan dalam industri perabotan yang berbahan dasar kayu, 
khususnya jika kealamian diberikan nilai lebih, misalnya untuk aplikasi kesehatan 
dan makanan.

Inovator
Nama  : Fauzi Febrianto; Tati Karliati; Wasrin Syafili                         
Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia

Perekat Kayu
Alami Tahan Air

Water
Ressistance

Natural Glue for
Wood

Modifikasi Karet Trans-1,4-Isopropena dengan
Anhidrida Maleat dan Pemanfaatannya sebagai
Perekat Kayu Lapis

Papan yang dibuat dari limbah serutan kayu (particle board) pada umumnya
tidak tahan lama terutama di negara tropis kepulauan yang lembab. Hal ini
disebabkan papan partikel menyerap air dan mengembang ukurannya.
Perekat hasil modifikasi bahan karet jenis trans-1.4-isopropena menjadi
alternatif solusi. 

Karet dimodifikasi menggunakan anhidrida maleat, dengan atau tanpa
peroksida, dengan cara mechanical grafting, dan menghasilkan perekat kayu
alami yang merekat dengan baik dan dapat digunakan baik di dalam ataupun
luar ruangan.

Sifatnya yang renewable dan bio-degradable, menjadikan bahan ini tergolong
ramah lingkungan. Selain itu, perekat ini memiliki ketahanan yang baik
terhadap kelembaban, cuaca dan air.

The alternative glue from trans-1, 4-isoprene rubber (gutha perca/balata),
modified using anhydrides maleate, with or without peroxides - mechanically
grafted, can be used to produce particle board that has superior properties.

The natural glue is not only renewable and bio-degradable, but also makes
the particle board produced, water resistance, and can withstand the
moisture and climate challenges.
.
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the particle board produced, water resistance, and can withstand the 
moisture and climate challenges.
.
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Sistem Irigasi Sawah Otomatis Bertenaga
Surya

Irigasi Cerdas
Tenaga Surya

Smart Solar
Powered

Irrigation Indonesia masih bergantung pada pertanian sawah untuk mendukung 
ketahanan pangan nasional. Kebanyakan petani masih mengelola lahan
secara manual, termasuk sistem irigasi sawah. Hasil inovasi ini adalah irigasi
sawah otomatis yang mengatur aliran air dengan membuka dan menutup
keran berdasarkan tinggi permukaan air sawah.

Sistem ini menggunakan penggerak elektrik dengan sumber listrik dari 
tenaga surya. Teknologi ini mampu mendukung otomatisasi sistem
pertanian modern, meningkatkan efisiensi dan mengatasi keterbatasan
sumber daya manusia di bidang pertanian.

Traditional farmers in Indonesia mostly depend on the manual irrigation
system when managing their paddy field. The innovation offers an
automated irrigation technology. It uses solar cell power as the independent
electrical source for the machine. This innovation supports a modern
farming system that will improve efficiency and overcome the labor
shortage in the farming sectors.
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Perspektif
Modernisasi pertanian diperlukan selain untuk meningkatkan produktivitas dan
efisiensi, juga mengatasi kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian.

Keunggulan Inovasi
l Meningkatkan efisiensi penggunaan air irigasi dengan penggunaan irigasi

tertutup
l Dirancang dengan modul yang sederhana dan user-oriented bagi petani
l Memanfaatkan tenaga surya sehingga dapat tetap beroperasi di area yang belum

terjangkau listrik

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Satyanto Krido Saptomo, M. Yanuar J. Purwanto, Budi Indra

Setiawan, Sudirman Sirait dan Rady Purbakawaca
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN
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Bakteri Pengurai Kitin Kutu Daun Aphis
Gossypii Glover

Basmi Kutu Pakai
Bakteri

Tackle Flea with
Bacteria

Kutu daun Aphis Gossypii merupakan hama yang menyerang tanaman
seperti cabai. Pengendalian kutu daun ini dapat dilakukan dengan berbagai
cara antara lain dengan predator alami, rempah-rempah, pestisida kimia,
atau enzim kitinase.

Penggunaan enzim kitinase yang dihasilkan oleh bakteri Bacillus cereus
merupakan inovasi yang efektif untuk mengendalikan kutu daun. Enzim ini
bekerja dengan merusak kitin yang terdapat pada eksoskeleton hama
tersebut. Inovasi ini dapat menjadi biokontrol alternatif dalam penggunaan
pestisida berlebih yang mengakibatkan resistensi obat pada hama dan
penumpukan residu kimia pada tanaman.

Melon aphids (Aphis gossypii Glover) is one of leaf miner that attacks many
kinds of plants including chili pepper. The innovation introduces the usage of
chitinase enzyme from Bacillus cereus to control the pest by damaging the
pests exoskeleton. This bio-alternative is expected to tackle the pest which
has gained resistance of the pesticide thus prevent the chemical residue
accumulation of the plant.
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Perspektif
Predator alami harus menjadi bagian dari sistem pengendalian hama karena secara
langsung dapat mengedukasi petani untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Keunggulan Inovasi
l Bereaksi dalam kurun waktu tiga jam setelah pengaplikasian
l Enzim kitinase yang berasal dari B. cereus II.14 mudah diproduksi dalam skala

besar dalam kurun waktu 48 jam
l Bersifat selektif dan hanya menyerang serangga yang memiliki struktur kitin

seperti eksosskeleton kutu daun
l Tidak menimbulkan penumpukan residu kimia pada tanaman

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Nisa Rachmania Mubarik, Nicho Nurdebyandaru dan Taruni Sri 

Prawasti
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   107 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Metode pembekuan vakum telah dikenal umum untuk pembekuan makanan 
dengan kandungan air tinggi yang menawarkan banyak keuntungan dan 
membutuhkan pendingin yang cepat dan efisien.

Keunggulan Inovasi
l Laju pembekuan berlangsung cepat, melebihi laju pembekuan lempeng 

sentuh                        
l Proses penurunan dan pengendalian tekanan dalam ruang pembeku lebih 

efektif karena menggunakan sistem perangkap dingin      
l Sistem wadah dapat mengurangi percikan yang dapat mengotori ruang 

pembeku

Potensi Aplikasi
Tepat untuk industri makanan dan industri lain yang berkaitan dengan pembekuan 
produk berkadar air tinggi.

Inovator
Nama  : Armansyah H. Tambunan, Dyah Wulandani, Leopold O. Nelwan, 

Irshan Zainuddin          
Status Paten : GRANTED

Sumber : 100 Inovasi Indonesia

Mesin Pembeku
Vakum

Vacuum Freezer

Mesin Pembeku Vakum untuk Produk Berkadar
Air Tinggi

Umumnya pembekuan produk berkadar air tinggi seperti makanan, 
menggunakan metode lempeng sentuh (contact plate) atau semburan udara
(air blast) dengan resiko rusaknya produk akhir pembekuan.

Pem uan vak m iala metode pembekuan yang memiliki keunggulan dalam
hal laju pembekuan dan sebaran suhu dan mencegah oksidasi udara,
menghilangkan mikroorganisme merugikan seperti jamur dan beberapa
keuntungan lainnya.

Temuan ini menghasilkan proses pembekuan vakum yang lebih efektif, yang
meliputi rancangan sistem (mesin) pembeku vakum yang terdiri atas tiga
bagian, yaitu ruang pembeku, pompa vakum, dan sistem perangkap dingin
(coldtrap). Pompa vakum yang digunakan pada sistem pembeku vakum ini
adalah jenis rotari.

Vacuum freezing is a freezing method which possesses a special quality an a
matter of rapid freezing and spreading temperature better than the contact
plate or air blast freezing methods.

These three methods are widely used to freeze products with high water content,
or foods. The innovation is a better machine that provides more effective
vacuum freezing and consisting of three parts, the freezing room, vacuum pump
and cold trap system.
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Perspektif
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menggunakan metode lempeng sentuh (contact plate) atau semburan udara 
(air blast) dengan resiko rusaknya produk akhir pembekuan. 
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hal laju pembekuan dan sebaran suhu dan mencegah oksidasi udara, 
menghilangkan mikroorganisme merugikan seperti jamur dan beberapa 
keuntungan lainnya. 
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meliputi rancangan sistem (mesin) pembeku vakum yang terdiri atas tiga 
bagian, yaitu ruang pembeku, pompa vakum, dan sistem perangkap dingin 
(coldtrap). Pompa vakum yang digunakan pada sistem pembeku vakum ini 
adalah jenis rotari.

Vacuum freezing is a freezing method which possesses a special quality an a 
matter of rapid freezing and spreading temperature better than the contact 
plate or air blast freezing methods.

These three methods are widely used to freeze products with high water content, 
or foods. The innovation is a better machine that provides more effective 
vacuum freezing and consisting of three parts, the freezing room, vacuum pump 
and cold trap system.
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Bakteri Pengurai Kitin Kutu Daun Aphis
Gossypii Glover

Basmi Kutu Pakai
Bakteri

Tackle Flea with
Bacteria

Kutu daun Aphis Gossypii merupakan hama yang menyerang tanaman 
seperti cabai. Pengendalian kutu daun ini dapat dilakukan dengan berbagai
cara antara lain dengan predator alami, rempah-rempah, pestisida kimia,
atau enzim kitinase.

Penggunaan enzim kitinase yang dihasilkan oleh bakteri Bacillus cereus
merupakan inovasi yang efektif untuk mengendalikan kutu daun. Enzim ini 
bekerja dengan merusak kitin yang terdapat pada eksoskeleton hama 
tersebut. Inovasi ini dapat menjadi biokontrol alternatif dalam penggunaan
pestisida berlebih yang mengakibatkan resistensi obat pada hama dan
penumpukan residu kimia pada tanaman.

Melon aphids (Aphis gossypii Glover) is one of leaf miner that attacks many
kinds of plants including chili pepper. The innovation introduces the usage of
chitinase enzyme from Bacillus cereus to control the pest by damaging the
pests exoskeleton. This bio-alternative is expected to tackle the pest which
has gained resistance of the pesticide thus prevent the chemical residue
accumulation of the plant.
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Perspektif
Predator alami harus menjadi bagian dari sistem pengendalian hama karena secara 
langsung dapat mengedukasi petani untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Keunggulan Inovasi
l Bereaksi dalam kurun waktu tiga jam setelah pengaplikasian
l Enzim kitinase yang berasal dari B. cereus II.14 mudah diproduksi dalam skala 

besar dalam kurun waktu 48 jam
l Bersifat selektif dan hanya menyerang serangga yang memiliki struktur kitin 

seperti eksosskeleton kutu daun
l Tidak menimbulkan penumpukan residu kimia pada tanaman

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama  : Nisa Rachmania Mubarik, Nicho Nurdebyandaru dan Taruni Sri 

Prawasti
Status Paten  :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   107 Inovasi Indonesia
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Pepton Ikan HTS Tidak Layak Konsumsi untuk
Nutrien Mikroorganism

Olah Ikan Rucah
Jadi Berkah

Turn Fish Refuse
into Blessing

Perkembangan bioteknologi di Indonesia menyebabkan kebutuhan akan
bubuk pepton meningkat. Bubuk ini bermanfaat sebagai sumber nutrisi
untuk pengembang-biakan bakteri dan kultur jaringan. Bubuk pepton olah
ikan rucah adalah inovasi dari hasil hidrolisis enzimatik yang menggunakan
bahan baku limbah perikanan. Limbah ini merupakan hasil tangkapan ikan
sampingan yang biasanya bernilai ekonomis rendah atau tidak layak
konsumsi.

Bubuk pepton yang dihasilkan teknologi ini merupakan produk lokal yang
memiliki kualitas dan komposisi asam amino sebanding dengan produk
komersial sejenis di pasaran. Teknologi ini dapat memberikan nilai tambah
pada limbah tangkap sampingan ikan dan mengurangi pencemaran
lingkungan.

The growth of biotechnology sector in Indonesia increases the need of
pepton powder. The powder can be used as a source of nutrition for bacteria
and tissue culture. The innovation is a pepton powder from fishery waste
which normally have a poor economic value and cannot be consumed. The
quality of this product is competitive to other similar products in the
commercial market.
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Perspektif
Pemanfaatan bioteknologi pada ikan rucah meningkatkan nilai barang yang miskin 
manfaat menjadi substitusi barang impor yang bernilai tinggi.

Keunggulan Inovasi
l Menggunakan enzim dengan konsentrasi rendah, sehingga dapat menghemat 

penggunaan enzim
l Memerlukan waktu hidrolisis yang singkat (5 jam)
l Pepton yang dihasilkan memilki kandungan asam amino lebih tinggi dibandingkan

dengan produk asam amino komersial

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Tati Nurhayati, Bustami Ibrahim, Pipih Suptijah, Ella Salamah, Risa 

Nurul Fitra dan Eska Rizky Wiji Astuti
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   107 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Pohon industri pada umumnya mempunyai batas umur tertentu dan kemudian 
ditebang dan menjadi beban sebagai limbah. Teknik pengolahan yang 
menjadikannya mempunyai nilai tambah tinggi, memberikan potensi usaha baru.

Keunggulan Inovasi
l Prosesnya sederhana     
l Investasi rendah                                             
l Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan dan perputaran ekonomi 

masyarakat

Potensi Aplikasi
Tepat diterapkan di perkebunan kelapa sawit dan industri kayu bangunan serta 
furniture.

Inovator
Nama  : Edi Suhaimi Bakar, Yusram M, Osly Rochman,Bahruni                   
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN 

Sumber : 100 Inovasi Indonesia

KomPress Kayu
Sawit

Palm Wood's
KomPress

Perbaikan Kualitas Kayu Sawit (Elaeis guineensis Jacq.)
dengan Teknik "KomPress"

Industri sawit di Indonesia sedang berkembang dengan sangat pesat dan
menimbulkan pertanyaan apa yang harus dilakukan pada pohon sawit yang
sudah tidak produktif setelah 25 tahun?. 

Penemuan teknik "KomPress" ini berupaya meningkatkan kualitas kayu sawit
sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan furnitur berkualitas
dan bernilai tinggi. Penggunaan teknik ini sangat membantu masyarakat untuk
mendapatkan kayu berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau.

Dengan penerapan teknik "KomPress" ini, jutaan meter kubik limbah batang
sawit hasil peremajaan di Indonesia dapat dikonversi menjadi kayu sawit
"KomPress" yang bernilai ekonomi tinggi.

Palm tree (Elaeis guineensis Jacq.) is productive until 25 years old, when the
productivity drops and the tree is becoming a burden and need to be replaced by
new trees.

With "KomPress" innovative technique, the palm wood can be processed into
good quality wood and has more values to be used for building materials and
furniture. The technique can be adapted easily to provide the community with
high quality wood at affordable price.
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Perspektif
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Perspektif
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Teknologi Pengendalian Pemulihan Tebal
(Spring Back) pada Kayu Terpadatkan (Densified
Wood)

Lebih Padat,
Lebih Keras, Lebih

Kuat
More Compact,

Harder, and
Stronger

Ketersedian kayu dengan diameter besar yang semakin sedikit mendorong
penggunaan kayu berdiameter lebih kecil. Hanya saja, kayu dengan
diameter lebih kecil memiliki kualitas dan kerapatan yang lebih rendah,
sehingga diperlukan penempaan (wood compression) sebelum digunakan.

Salah satu permasalahan dalam penempaan adalah kecenderungan kayu
kembali pada ketebalan semula (spring back) karena pengaruh kelembaban
udara. Inovasi ini menawarkan teknologi impregnasi dengan senyawa
kitosan untuk mempertahankan ketebalan kayu yang ditempa, sekaligus
membuatnya tahan rayap dan ramah lingkungan.

The limited availability of large-diameter logs, pushes industries to use
smaller diameter logs, which require compression to improve its density. The
innovation provides eco-friendly technology to improve compressibility of
wood from smaller logs, and at the same time making it termite-proof.
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Perspektif
Inovasi ini dapat memberikan jalan keluar untuk industri kayu tetap berproduksi 
secara kontinyu tanpa tergantung kayu hutan.

Keunggulan Inovasi
l Memungkinkan pemanfaatan kayu berdiameter kecil
l Mempertahankan kekuatan dan estetika kayu
l Menggunakan bahan yang ramah lingkungan

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama  : Dodi Nandika, I Wayan Darmawan, Irsan Alipraja dan Arinana
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   107 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Tersedianya material baru yang lebih murah tentu akan menguntungkan bagi 
industri konstruksi, apalagi jika memiliki kualitas lebih baik dan menggunakan 
bahan-bahan alam.

Keunggulan Inovasi
l Sifat fisis dan mekanis lebih baik, terutama sifat mekanis dengan nilai 

keteguhan rekat, keteguhan lentur, keteguhan patah lebih baik     
l Kekuatan pegang sekrup lebih tinggi dibanding papan semen-gypsum biasa                        
l Ketahanan terhadap rayap kayu kering dan rayap tanah

Potensi Aplikasi
Dapat dikembangkan di industri bahan bangunan.

Inovator
Nama  : Dede Hermawan, Rohny Setiawan Maail, Yusuf Sudohadi                       
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN 

Sumber:   100 Inovasi Indonesia

Papan Semen-
Gypsum dari

Tanaman Kenaf
Cement-Gypsum

Panel from
Kenaf Fiber

Papan Semen-Gypsum dari Core-Kenaf (Hibiscus
Cannabinus L.) Menggunakan Teknologi Pengerasan
Autoclave

Tanaman Kenaf (Hibiscus cannabinus L.) telah lama digunakan sebagai
bahan baku pembuat karung goni dan kertas. Dengan inovasi teknologi,
serat Kenaf dapat dikembangkan sebagai bahan baku pembuat papan
semen-gypsum yang banyak digunakan sebagai material bahan bangunan.

Papan semen-gypsum dihasilkan dari core-kenaf dengan mensubtitusi
penggunaan semen dengan gypsum dan proses pengerasannya 
menggunakan teknologi autoclave.

Dengan pengerasan autoclave, papan semen-gypsum dapat mencapai
kekerasan dan kekuatan optimum dalam waktu maksimum 24 jam dari yang
biasanya membutuhkan waktu selama satu bulan. Hasilnya adalah papan
yang lebih ringan namun lebih kuat dan tahan rayap.

Kenaf plant is known as raw material for sack and paper industry. With
proper technology, now kenaf fiber can be used as reinforcement and
substitute material for cement-gypsum panel production.

Cement-gypsum panel is produced from core-kenaf by substituting cement
and then hardened using autoclave technology. The whole process will finish
no more than 24 hours.
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proper technology, now kenaf fiber can be used as reinforcement and 
substitute material for cement-gypsum panel production.

Cement-gypsum panel is produced from core-kenaf by substituting cement 
and then hardened using autoclave technology. The whole process will finish 
no more than 24 hours.
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Teknologi Pengendalian Pemulihan Tebal
(Spring Back) pada Kayu Terpadatkan (Densified
Wood)

Lebih Padat,
Lebih Keras, Lebih

Kuat
More Compact,

Harder, and
Stronger

Ketersedian kayu dengan diameter besar yang semakin sedikit mendorong
penggunaan kayu berdiameter lebih kecil. Hanya saja, kayu dengan
diameter lebih kecil memiliki kualitas dan kerapatan yang lebih rendah,
sehingga diperlukan penempaan (wood compression) sebelum digunakan.

Salah satu permasalahan dalam penempaan adalah kecenderungan kayu
kembali pada ketebalan semula (spring back) karena pengaruh kelembaban
udara. Inovasi ini menawarkan teknologi impregnasi dengan senyawa
kitosan untuk mempertahankan ketebalan kayu yang ditempa, sekaligus
membuatnya tahan rayap dan ramah lingkungan.

The limited availability of large-diameter logs, pushes industries to use
smaller diameter logs, which require compression to improve its density. The
innovation provides eco-friendly technology to improve compressibility of
wood from smaller logs, and at the same time making it termite-proof.
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Perspektif
Inovasi ini dapat memberikan jalan keluar untuk industri kayu tetap berproduksi 
secara kontinyu tanpa tergantung kayu hutan.

Keunggulan Inovasi
l Memungkinkan pemanfaatan kayu berdiameter kecil
l Mempertahankan kekuatan dan estetika kayu
l Menggunakan bahan yang ramah lingkungan

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Dodi Nandika, I Wayan Darmawan, Irsan Alipraja dan Arinana
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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“M-POK” Mesin Pencetak Opak Beras Ketan
Otomatis sebagai Solusi Home Industry Pengrajin
Opak di Tasikmalaya

Pencetak Opak
Rakyat

People's Rice
Chips Maker

Opak merupakan salah satu makanan khas daerah Jawa Barat, yang
umumnya adalah industri rumahan dengan teknologi sederhana (manual).
Inovasi ini menawarkan mesin pencetak opak untuk menggantikan proses
pembuatan opak secara manual.

Dengan memanfaatkan teknologi yang sederhana, mesin pencetak opak ini
mampu memproduksi lebih banyak, terstandar, dan dengan kualitas yang
lebih baik; dibandingkan dengan pembuatan opak secara tradisional. Mesin
dapat mencetak opak dalam bentuk yang bervariasi sehingga lebih menarik
bagi konsumen.

Opak is a popular traditional food from West Java. Opak is generally made
manually in home industries. The innovation offers an opak making machine
capable of significantly improving the productivity, quality, standards, and
variety of traditionally made opak.

Perspektif
Inovasi bagi industri kecil mendorong peningkatan produktivitas, mutu dan standar;
yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Keunggulan Inovasi
l Menghasilkan produk dengan standar bentuk dan ketebalan yang seragam
l Mampu memproduksi 3.600 opak per jam
l Dapat membuat berbagai variasi bentuk opak yang berbeda

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama  : Radite P.A. Setiawan, Andriyana, Diang Sagita, Candra Gupta dan

Holil
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   107 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Mata manusia secara alami mampu mendeteksi perbedaan yang kentara dan 
secara intuisi mengambil keputusan terbaik. Bagaimana bila proses itu dilakukan 
secara modern menggunakan teknologi?

Keunggulan Inovasi
l Dapat mendeteksi jenis kelamin Koi lebih dini        
l Lebih efisien dan efektif karena bisa menghemat waktu dan biaya pelaksanaan 

sortir

Potensi Aplikasi
Industri pemulia (breeder) ikan Koi.

Inovator
Nama : Indra Jaya, Ayi Rahmat, Muhammad Iqbal                            
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia

Candid Camera
untuk Ikan Koi

Candid Camera
for Koi Fish

Instrumen Pembeda Jenis Kelamin Ikan Koi
(Nishikogoi Gender Analyzer, NGA)

Nishikogoi Gender Analyzer (NGA) dirancang untuk mendukung dan 
mempercepat kegiatan monosex culture (pemisahan jenis kelamin) perikanan
budidaya, khususnya ikan Koi.

Kegiatan ini bisa dilakukan secara manual dengan menunggu ciri-ciri fisik
pembeda kelamin ikan muncul. Namun jelas ini tidak efisien dalam waktu,
tenaga maupun biaya. Alat analisa gender Ikan Koi ini mampu mengidentifikasi
jenis kelamin Ikan Koi dengan cepat dan otomatis.

Setelah dipotret, citra diolah untuk didapatkan data deskriptor dan 
menggunakan algoritma JST, jenis kelamin ikan Koi diidentifikasi. Setelah
teridentifikasi, ikan secara otomatis dipisahkan antara yang jantan dan yang
betina.

The Nishikogoi Gender Analyzer (NGA) is designed to identify the gender of the
famous Koi Fish. Identifying Koi Fish gender could not be done at early stage,
takes time and not easy to be done manually specially in large ponds.

Young Koi Fish is photographed, which image is analysed for specific descriptors
data, compared to a database and processed using JST algorithm,to decide the
gender automatically.
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Perspektif
Mata manusia secara alami mampu mendeteksi perbedaan yang kentara dan 
secara intuisi mengambil keputusan terbaik. Bagaimana bila proses itu dilakukan 
secara modern menggunakan teknologi?

Keunggulan Inovasi
l Dapat mendeteksi jenis kelamin Koi lebih dini
l Lebih efisien dan efektif karena bisa menghemat waktu dan biaya pelaksanaan

sortir

Potensi Aplikasi
Industri pemulia (breeder) ikan Koi.

Inovator
Nama : Indra Jaya, Ayi Rahmat, Muhammad Iqbal
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Candid Camera 
untuk Ikan Koi

Candid Camera 
for Koi Fish

Instrumen Pembeda Jenis Kelamin Ikan Koi 
(Nishikogoi Gender Analyzer, NGA)

Nishikogoi Gender Analyzer (NGA) dirancang untuk mendukung dan 
mempercepat kegiatan monosex culture (pemisahan jenis kelamin) perikanan 
budidaya, khususnya ikan Koi. 

Kegiatan ini bisa dilakukan secara manual dengan menunggu ciri-ciri fisik 
pembeda kelamin ikan muncul. Namun jelas ini tidak efisien dalam waktu, 
tenaga maupun biaya. Alat analisa gender Ikan Koi ini mampu mengidentifikasi 
jenis kelamin Ikan Koi dengan cepat dan otomatis.

Setelah dipotret, citra diolah untuk didapatkan data deskriptor dan 
menggunakan algoritma JST, jenis kelamin ikan Koi diidentifikasi. Setelah 
teridentifikasi, ikan secara otomatis dipisahkan antara yang jantan dan yang 
betina.

The Nishikogoi Gender Analyzer (NGA) is designed to identify the gender of the 
famous Koi Fish. Identifying Koi Fish gender could not be done at early stage, 
takes time and not easy to be done manually specially in large ponds. 

Young Koi Fish is photographed, which image is analysed for specific descriptors 
data, compared to a database and processed using JST algorithm,to decide the 
gender automatically. 
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“M-POK” Mesin Pencetak Opak Beras Ketan
Otomatis sebagai Solusi Home Industry Pengrajin
Opak di Tasikmalaya

Pencetak Opak
Rakyat

People's Rice
Chips Maker

Opak merupakan salah satu makanan khas daerah Jawa Barat, yang
umumnya adalah industri rumahan dengan teknologi sederhana (manual).
Inovasi ini menawarkan mesin pencetak opak untuk menggantikan proses
pembuatan opak secara manual.

Dengan memanfaatkan teknologi yang sederhana, mesin pencetak opak ini
mampu memproduksi lebih banyak, terstandar, dan dengan kualitas yang
lebih baik; dibandingkan dengan pembuatan opak secara tradisional. Mesin 
dapat mencetak opak dalam bentuk yang bervariasi sehingga lebih menarik
bagi konsumen.

Opak is a popular traditional food from West Java. Opak is generally made
manually in home industries. The innovation offers an opak making machine
capable of significantly improving the productivity, quality, standards, and
variety of traditionally made opak.

Perspektif
Inovasi bagi industri kecil mendorong peningkatan produktivitas, mutu dan standar; 
yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Keunggulan Inovasi
l Menghasilkan produk dengan standar bentuk dan ketebalan yang seragam
l Mampu memproduksi 3.600 opak per jam
l Dapat membuat berbagai variasi bentuk opak yang berbeda

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Radite P.A. Setiawan, Andriyana, Diang Sagita, Candra Gupta dan

Holil
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Inovasi Pengutip Brondolan Sawit Berbasis Solar
Cell Charger sebagai Teknologi Tepat Guna untuk
Mengurangi Losses Saat Pemanenan Sawit

Pengutip Sawit
Tenaga Surya

Solar-Powered
Palm Fruits Picker

Kelapa sawit dapat diolah menjadi produk bernilai komersial tinggi seperti
CPO (Crude Palm Oil) dan PKO (Palm Kernel Oil). Melihat besarnya potensi
komoditas ini, maka sangat dibutuhkan inovasi untuk meningkatkan
produktivitas hasil pertanian. Inovasi ini adalah mesin pengutip berondolan
kelapa sawit untuk menggantikan proses pengutipan manual.

Inovasi ini meminimalisir berondolan yang tercecer pada saat panen. Mesin
pengutip ini dirancang menggunakan listrik yang bersumber dari 
pembangkit listrik tenaga surya. Selain ramah lingkungan, pengoperasian
mesin pengutip tidak tergantung pada sumber listrik dari luar.

The innovation is a Solar-Powered Palm Fruit Picker to collect loose fruit
during harvest. This picker is designed to replace exhausting manual picking.
It uses solar energy to operate the machine, avoiding dependency on
external electrical sources, and environmentally friendly.

Perspektif
Sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, lahanbagi berbagai inovasi terbuka
luas, untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing industri sawit.

Keunggulan Inovasi
l Menggunakan sistem energi tenaga surya sehingga hemat energi dan ramah

lingkungan
l Baterai yang digunakan memiliki daya 120 watthour dan dapat bertahan selama 4

jam, sementara untuk pengisian hanya memerlukan waktu 2 jam.
l Memiliki kapasitas penampung brondolan hingga 5 kg
l Dapat bekerja pada keadaan lahan yang tidak rata
l Memperhatikan aspek ergonomis manusia sehigga dapat mengurangi tingkat

kelelahan kerja buruh sawit

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Lenny Saulia, Diang Sagita, Chandra Gupta, Andriyana, Ayatulloh 

Nur Amin dan Vicky Syaiful Ulum
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   107 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Kitosan memiliki banyak keunggulan dan terus dikembangkan aplikasinya untuk 
sektor-sektor yang belum dilakukan sebelumnya. Terutama karena Indonesia 
sebagai negara kepulauan memiliki potensi yang besar untuk sumberdaya kitosan 
dari makhluk laut.

Keunggulan Inovasi
l Sifat mekanis kayu menjadi lebih kuat dan kayu lebih awet
l Pemrosesan yang harus dilakukan, tidak merusak lingkungan
l Kitosan hasil limbah ekspor udang dapat digunakan

Potensi Aplikasi
Pemanfaat kitosan untuk penguatan kayu bisa diaplikasikan di industri pengolahan 
kayu, konstruksi, mebel, dan lain-lain.

Inovator
Nama  : Dodi Nandika; Surjono Surjokusumo; Yudi Rismayadi; Arinana                                     
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:   101 Inovasi Indonesia

Mandi Kitosan
untuk

Kekuatan!
Chitosan Bath

for Strength!

Proses Peningkatan Kualitas Kayu dengan 
Senyawa Kitosan

Kitosan merupakan biopolimer alami kedua terbanyak di alam setelah
selulosa, yang sudah luas digunakan di berbagai industri. Kitosan dapat
dimanfaatkan sebagai perekat pada berbagai produk seperti alat-alat gelas,
plastik, dan karet, serta dapat meningkatkan kekuatan mekanik pada kayu
dan ke .

Dengan menginsersi senyawa kitosan ke dalam kayu, sifat mekanis dan
tingkat keawetan kayu dapat ditingkatkan. Proses insersi dengan cara
merendam kayu pada larutan senyawa kitosan dalam asam asetat dan asam
format pada konsentrasi 2% dan 6% selama 48 jam. Dengan alat vakum tekan,
proses penyuntikan dapat dipercepat menjadi 2,5 jam.

Hasil insersi membuat kayu lebih 'kuat' dan lebih tahan terhadap jamur kayu.

Chitosan is widely used for industrial purposes due to its ability  to bind various
materials such as glass, plastics, metal, and rubber. It can also increase the
mechanical strength of wood and paper.                                                                                                                            

Wood is submerged into Chitosan solution using acetic acid and formic acid
with 2% and 6% concentration in cold treatment for 48 hours. A pressurized
vacuum device can accelerate the process to only 2.5 hours.
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Perspektif
Kitosan memiliki banyak keunggulan dan terus dikembangkan aplikasinya untuk 
sektor-sektor yang belum dilakukan sebelumnya. Terutama karena Indonesia 
sebagai negara kepulauan memiliki potensi yang besar untuk sumberdaya kitosan
dari makhluk laut.

Keunggulan Inovasi
l Sifat mekanis kayu menjadi lebih kuat dan kayu lebih awet
l Pemrosesan yang harus dilakukan, tidak merusak lingkungan
l Kitosan hasil limbah ekspor udang dapat digunakan

Potensi Aplikasi
Pemanfaat kitosan untuk penguatan kayu bisa diaplikasikan di industri pengolahan
kayu, konstruksi, mebel, dan lain-lain.

Inovator
Nama : Dodi Nandika; Surjono Surjokusumo; Yudi Rismayadi; Arinana
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN  

Mandi Kitosan 
untuk 

Kekuatan!
Chitosan Bath 

for Strength!

Proses Peningkatan Kualitas Kayu dengan 
Senyawa Kitosan

Kitosan merupakan biopolimer alami kedua terbanyak di alam setelah 
selulosa, yang sudah luas digunakan di berbagai industri. Kitosan dapat 
dimanfaatkan sebagai perekat pada berbagai produk seperti alat-alat gelas, 
plastik, dan karet, serta dapat meningkatkan kekuatan mekanik pada kayu 
dan kertas.

Dengan menginsersi senyawa kitosan ke dalam kayu, sifat mekanis dan 
tingkat keawetan kayu dapat ditingkatkan. Proses insersi dengan cara 
merendam kayu pada larutan senyawa kitosan dalam asam asetat dan asam 
format pada konsentrasi 2% dan 6% selama 48 jam. Dengan alat vakum tekan, 
proses penyuntikan dapat dipercepat menjadi 2,5 jam.                                                                  

Hasil insersi membuat kayu lebih 'kuat' dan lebih tahan terhadap jamur kayu.  

Chitosan is widely used for industrial purposes due to its ability  to bind various 
materials such as glass, plastics, metal, and rubber. It can also increase the 
mechanical strength of wood and paper.                                                                                                                            

Wood is submerged into Chitosan solution using acetic acid and formic acid 
with 2% and 6% concentration in cold treatment for 48 hours. A pressurized 
vacuum device can accelerate the process to only 2.5 hours.
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Inovasi Pengutip Brondolan Sawit Berbasis Solar
Cell Charger sebagai Teknologi Tepat Guna untuk
Mengurangi Losses Saat Pemanenan Sawit

Pengutip Sawit
Tenaga Surya

Solar-Powered
Palm Fruits Picker

Kelapa sawit dapat diolah menjadi produk bernilai komersial tinggi seperti 
CPO (Crude Palm Oil) dan PKO (Palm Kernel Oil). Melihat besarnya potensi 
komoditas ini, maka sangat dibutuhkan inovasi untuk meningkatkan
produktivitas hasil pertanian. Inovasi ini adalah mesin pengutip berondolan
kelapa sawit untuk menggantikan proses pengutipan manual.

Inovasi ini meminimalisir berondolan yang tercecer pada saat panen. Mesin 
pengutip ini dirancang menggunakan listrik yang bersumber dari 
pembangkit listrik tenaga surya. Selain ramah lingkungan, pengoperasian
mesin pengutip tidak tergantung pada sumber listrik dari luar.

The innovation is a Solar-Powered Palm Fruit Picker to collect loose fruit
during harvest. This picker is designed to replace exhausting manual picking.
It uses solar energy to operate the machine, avoiding dependency on
external electrical sources, and environmentally friendly.

Perspektif
Sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, lahanbagi berbagai inovasi terbuka 
luas, untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing industri sawit.

Keunggulan Inovasi
l Menggunakan sistem energi tenaga surya sehingga hemat energi dan ramah

lingkungan
l Baterai yang digunakan memiliki daya 120 watthour dan dapat bertahan selama 4

jam, sementara untuk pengisian hanya memerlukan waktu 2 jam.
l Memiliki kapasitas penampung brondolan hingga 5 kg
l Dapat bekerja pada keadaan lahan yang tidak rata
l Memperhatikan aspek ergonomis manusia sehigga dapat mengurangi tingkat

kelelahan kerja buruh sawit

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Lenny Saulia, Diang Sagita, Chandra Gupta, Andriyana, Ayatulloh

Nur Amin dan Vicky Syaiful Ulum
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Pengembangan Kombinasi Enzim Rekombinan DNA Polimerase 
PolPfu dan Enzim Reverse Transkriptase MMLV Berbasis Gen 
Sintetik Untuk Mendukung Ketersediaan Reagensia Bidang 
Bioteknologi di Indonesia

Melipat-
Gandakan Si

Langka
Multiplying the

Rare Teknik PCR/RT-PCR merupakan salah satu teknik untuk memperbanyak
DNA/RNA dalam biologi molekuler yang telah umum digunakan. Dalam
teknik ini, enzim DNA polimerase termofil dan enzim reverse transcriptase
adalah regensia pereaksi yang sangat penting. Namun hingga saat ini,
regensia tersebut harus didatangkan dari luar negeri dengan harga yang
relatif mahal.

Inovasi yang ditawarkan adalah produksi enzim rekombinan polimerase
termofil dan reverse trancriptase buatan lokal. Pengembangan dilakukan
menggunakan teknologi gen sintetik sebagai sumber DNA/CDNA, sehingga
memudahkan produksi protein/ enzim rekombinan tanpa harus mencari
sumber DNA alaminya.

Offered innovation is the production of local polymerase termofil and
reverse trancriptase enzyme recombinants which are crucial reagent in
PCR/PT-PCR DNA/RNA multyplying technique. The production is using a
synthetic gene technology as the source of DNA / cDNA, in order to ease the
production of protein / enzyme recombinant without having to locate the
DNA sources.

Perspektif
Pengembangan enzim rekombinan yang penting dalam biologi molekuler dalam 
negeri tidak hanya membantu dalam penyediaan bahan baku yang cepat, namun juga 
relatif lebih murah.

Keunggulan Inovasi
l Memudahkan dilakukannya konstruksi rekayasa genetik dengan memutasi 

beberapa sekuens nukleotida
l Menghindari efek dari individual codon usage (codon preferences) yang akan 

berpengaruh terhadap efektivitas ekspresi gen
l Gen target bisa dikonstruksi langsung ke dalam vektor ekspresi yang dipilih

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Uus Saepuloh
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   108 Inovasi Indonesia

501 Inovasi IPB dalam 122
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Perspektif
Menciptakan kondisi ideal untuk pembenihan harus dilakukan dengan cara yang 
paling ekonomis, terutama bila tujuannya untuk komersial.

Keunggulan Inovasi
l Tidak memerlukan penggantian air
l Menghemat penggunaan bahan bakar minyak tanah untuk penghangatan

Potensi Aplikasi
Sistem resirkulasi dan sistem penghangatan sir secara spesifik dikembangkan untuk 
pembenihan ikan atau  hewan air lainnya.

Inovator
Nama  : Budi Indra Setiawan
Status Paten : GRANTED 

Sumber:   101 Inovasi Indonesia

Kehangatan 
bagi Si Patin

Warmth for The
Cat Fish

Sistem Resirkulasi dan Sistem Penghangatan
Air untuk Pembenihan Ikan

Tempat pembenihan ikan komersial seperti ikan Patin membutuhkan
kondisi yang ideal agar pertumbuhan benih menjadi lebih cepat. Salah satu
kondisi yang dibutuhkan adalah kehangatan air yang konstan, sirkulasi air
dan udara yang baik, dan filtrasi yang baik.            

Sistem penghangatan air menggunakan panas surya melalui kolektor surya,
digabungkan dengan pemanas listrik, dan sistem resirkulasi akan 
menghemat penggunaan bahan bakar dan listrik.

Sistem resirkulasi terdiri atas 4 subsistem, yaitu penyuplai air, akuarium,
sedimentasi dan filtrasi. Sistem penghangatannya sendiri terdiri atas 3
subsistem, yaitu kolektor tenaga surya, pemanas listrik dan pengendali
aliran udara.

Fish hatchery requires ideal conditions such as warm temperature, good
water and air circulation and good filtration. Combining the water heating
system with sun ray collector will save some energy.

The recirculation system consist of water supply, aquariums, sedimentation
and filtration subsystems, while the heating system itself consist of solar
collector, electrical heater and airflow control.
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Perspektif
Menciptakan kondisi ideal untuk pembenihan harus dilakukan dengan cara yang 
paling ekonomis, terutama bila tujuannya untuk komersial.

Keunggulan Inovasi
l Tidak memerlukan penggantian air
l Menghemat penggunaan bahan bakar minyak tanah untuk penghangatan

Potensi Aplikasi
Sistem resirkulasi dan sistem penghangatan sir secara spesifik dikembangkan untuk
pembenihan ikan atau  hewan air lainnya.

Inovator
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Status Paten : GRANTED
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Tempat pembenihan ikan komersial seperti ikan Patin membutuhkan 
kondisi yang ideal agar pertumbuhan benih menjadi lebih cepat. Salah satu 
kondisi yang dibutuhkan adalah kehangatan air yang konstan, sirkulasi air 
dan udara yang baik, dan filtrasi yang baik.                                                                                                                

Sistem penghangatan air menggunakan panas surya melalui kolektor surya, 
digabungkan dengan pemanas listrik, dan sistem resirkulasi akan 
menghemat penggunaan bahan bakar dan listrik.                                                                                    

Sistem resirkulasi terdiri atas 4 subsistem, yaitu penyuplai air, akuarium, 
sedimentasi dan filtrasi. Sistem penghangatannya sendiri terdiri atas 3 
subsistem, yaitu kolektor tenaga surya, pemanas listrik dan pengendali 
aliran udara.              

Fish hatchery requires ideal conditions such as warm temperature, good 
water and air circulation and good filtration. Combining the water heating 
system with sun ray collector will save some energy.

The recirculation system consist of water supply, aquariums, sedimentation 
and filtration subsystems, while the heating system itself consist of solar 
collector, electrical heater and airflow control.
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Pengembangan Kombinasi Enzim Rekombinan DNA Polimerase
PolPfu dan Enzim Reverse Transkriptase MMLV Berbasis Gen 
Sintetik Untuk Mendukung Ketersediaan Reagensia Bidang
Bioteknologi di Indonesia

Melipat-
Gandakan Si

Langka
Multiplying the

Rare Teknik PCR/RT-PCR merupakan salah satu teknik untuk memperbanyak
DNA/RNA dalam biologi molekuler yang telah umum digunakan. Dalam
teknik ini, enzim DNA polimerase termofil dan enzim reverse transcriptase
adalah regensia pereaksi yang sangat penting. Namun hingga saat ini, 
regensia tersebut harus didatangkan dari luar negeri dengan harga yang 
relatif mahal.

Inovasi yang ditawarkan adalah produksi enzim rekombinan polimerase 
termofil dan reverse trancriptase buatan lokal. Pengembangan dilakukan
menggunakan teknologi gen sintetik sebagai sumber DNA/CDNA, sehingga
memudahkan produksi protein/ enzim rekombinan tanpa harus mencari
sumber DNA alaminya.

Offered innovation is the production of local polymerase termofil and
reverse trancriptase enzyme recombinants which are crucial reagent in
PCR/PT-PCR DNA/RNA multyplying technique. The production is using a
synthetic gene technology as the source of DNA / cDNA, in order to ease the
production of protein / enzyme recombinant without having to locate the
DNA sources.

Perspektif
Pengembangan enzim rekombinan yang penting dalam biologi molekuler dalam 
negeri tidak hanya membantu dalam penyediaan bahan baku yang cepat, namun juga 
relatif lebih murah.

Keunggulan Inovasi
l Memudahkan dilakukannya konstruksi rekayasa genetik dengan memutasi

beberapa sekuens nukleotida
l Menghindari efek dari individual codon usage (codon preferences) yang akan

berpengaruh terhadap efektivitas ekspresi gen
l Gen target bisa dikonstruksi langsung ke dalam vektor ekspresi yang dipilih

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Uus Saepuloh
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Anggrek Phalaenopsis 'Salbellina IPB' : Hibrida
Berbasis Spesies Asli dan Varietas Introduksi

Menggali
Kecantikan Asli

Discover the
Original Beauty

Tanaman anggrek bulan (Phalaenopsis) merupakan tanaman hias yang
sangat diminati oleh masyarakat. Namun untuk memenuhi permintaan
yang tinggi, umumnya petani bunga mengimpor bibit dari luar negeri.
Dalam rangka menyediakan varietas baru, dilakukan inovasi untuk
menyilangkan dua spesies anggrek bulan yaitu spesies Phal. Salu Spot dan
Phal. Bellina.

Inovasi ini menghasilkan anggrek bulan hibrida yang masih membawa
karakter spesies asli dengan ukuran yang lebih besar dari spesies induk,
memiliki tipe bercorak, tangkai bunga pendek, berbentuk bintang, dan
beraroma wangi. Terdapat tiga spesies yang dihasilkan dari persilangan:
Phal. 'Salbellina IPB05', Phal. 'Salbellina IPB29', Phal. 'Salbellina IPB36'.

The Moon Orchid (Phalaenopsis) is a popular decorative plant. However, to
fulfil the high demand, the farmer generally imports the orchid seed.
Therefore, the inventors crossbreed orchid Phal. Salu Spot and Phal. Bellina
to create new orchid species. There are three species invented : Phal.
'Salbellina IPB05', Phal. 'Salbellina IPB29', Phal. 'Salbellina  IPB36'. they are
locally produced, still carry their local characteristic, have bigger size and
stornger fragrance.

Perspektif
Potensi ekonomi spesies anggrek asli Indonesia masih sangat sedikit yang digali.

Keunggulan Inovasi
l Tanaman merupakan persilangan dari spesies asli Indonesia
l Hasil anggrek persilangan dapat lebih mudah beradaptasi di lingkungan tropis
l Tanaman dapat berbunga hingga dua kali dalam setahun
l Daya tahan bunga dapat mencapai 3 bulan

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama  : Dewi Sukma, Sudarsono, Sandra A. Aziz, Saleh Wijaya dan 

Himmiyatul Baqiyah
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   108 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Inovasi besar tidak cukup hanya menciptakan nilai tambah ekonomis atau 
komersial saja; tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah sosial dan nilai 
tambah lingkungan, demi membangun kehidupan yang lebih baik dan 
berkesinambungan.

Keunggulan Inovasi
l Papan komposit yang dihasilkan tergolong ramah lingkungan
l Dapat menjadi substitusi kayu lapis dengan kualitas lebih baik
l Diversifikasi pemanfaatan bambu bernilai tambah tinggi
l Membantu menghidupkan ekonomi petani bambu
l Dapat menghasilkan produk yang tahan terhadap serangan rayap

Potensi Aplikasi
Produk ini dapat dimanfaatkan oleh industri pengolahan kayu panel / kayu lapis.

Inovator
Nama : Muh. Yusram Massijaya; Yusuf Sudohadi; Sukma Surya 

Kusumah
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Sumber:   102 Inovasi Indonesia

Menyulap
Limbah Menjadi

Berkah
From Waste to

Useful and
Friendly

Pemanfaatan Limbah Kayu dan Anyaman Bambu
Betung sebagai Bahan Baku Papan Komposit
Berkualitas Tinggi

Teknologi produksi papan komposit yang umum saat ini menghasilkan emisi
formaldehida yang tergolong tinggi karena menggunakan perekat melamine
formaldehida (MF). Inovasi ini mengembangkan formulasi campuran perekat
MF dan methylene diphenyl diisocyanate (MDI) untuk menekan emisi
formaldehida dan memenuhi syarat ramah lingkungan, serta penambahan
parafin untuk meningkatkan stabilitas dimensi papan komposit.

Bahan baku dari anyaman bambu betung untuk lapisan luar (face and back)
dan limbah kayu industri untuk lapisan inti (core) menghasilkan produk
dengan estetika tinggi, sifat fisis mekanis yang baik, juga ramah lingkungan.
Bahan baku utama dari bambu betung yang cepat panen (3 – 4 tahun)
mengurangi ketergantungan pada kayu yang memerlukan waktu 8 – 30
tahun.

Common composite wood products use melamine formaldehida (MF) as
adhesive and emits toxic formaldehyde. This innovation is a combined efforts
to develop more environmentally friendly composite wood products by using
MF – MDI compound adhesive, and also to improve its dimensional stability.

The use of bamboo matting as the face and back layers enhance product
aesthetics; and also reduce dependencies on depleting wood resources.
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Perspektif
Inovasi besar tidak cukup hanya menciptakan nilai tambah ekonomis atau 
komersial saja; tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah sosial dan nilai 
tambah lingkungan, demi membangun kehidupan yang lebih baik dan 
berkesinambungan.

Keunggulan Inovasi
l Papan komposit yang dihasilkan tergolong ramah lingkungan
l Dapat menjadi substitusi kayu lapis dengan kualitas lebih baik
l Diversifikasi pemanfaatan bambu bernilai tambah tinggi
l Membantu menghidupkan ekonomi petani bambu
l Dapat menghasilkan produk yang tahan terhadap serangan rayap

Potensi Aplikasi
Produk ini dapat dimanfaatkan oleh industri pengolahan kayu panel / kayu lapis.

Inovator
Nama : Muh. Yusram Massijaya; Yusuf Sudohadi; Sukma Surya

Kusumah
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Menyulap 
Limbah Menjadi 

Berkah
From Waste to 

Useful and 
Friendly

Pemanfaatan Limbah Kayu dan Anyaman Bambu 
Betung sebagai Bahan Baku Papan Komposit 
Berkualitas Tinggi

Teknologi produksi papan komposit yang umum saat ini menghasilkan emisi 
formaldehida yang tergolong tinggi karena menggunakan perekat melamine 
formaldehida (MF). Inovasi ini mengembangkan formulasi campuran perekat 
MF dan methylene diphenyl diisocyanate (MDI) untuk menekan emisi 
formaldehida dan memenuhi syarat ramah lingkungan, serta penambahan 
parafin untuk meningkatkan stabilitas dimensi papan komposit.

Bahan baku dari anyaman bambu betung untuk lapisan luar (face and back) 
dan limbah kayu industri untuk lapisan inti (core) menghasilkan produk 
dengan estetika tinggi, sifat fisis mekanis yang baik, juga ramah lingkungan. 
Bahan baku utama dari bambu betung yang cepat panen (3 – 4 tahun) 
mengurangi ketergantungan pada kayu yang memerlukan waktu 8 – 30 
tahun.

Common composite wood products use melamine formaldehida (MF) as 
adhesive and emits toxic formaldehyde. This innovation is a combined efforts 
to develop more environmentally friendly composite wood products by using 
MF – MDI compound adhesive, and also to improve its dimensional stability.

The use of bamboo matting as the face and back layers enhance product 
aesthetics; and also reduce dependencies on depleting wood resources.
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Anggrek Phalaenopsis 'Salbellina IPB' : Hibrida 
Berbasis Spesies Asli dan Varietas Introduksi

Menggali
Kecantikan Asli

Discover the
Original Beauty

Tanaman anggrek bulan (Phalaenopsis) merupakan tanaman hias yang
sangat diminati oleh masyarakat. Namun untuk memenuhi permintaan
yang tinggi, umumnya petani bunga mengimpor bibit dari luar negeri.
Dalam rangka menyediakan varietas baru, dilakukan inovasi untuk
menyilangkan dua spesies anggrek bulan yaitu spesies Phal. Salu Spot dan 
Phal. Bellina.

Inovasi ini menghasilkan anggrek bulan hibrida yang masih membawa 
karakter spesies asli dengan ukuran yang lebih besar dari spesies induk,
memiliki tipe bercorak, tangkai bunga pendek, berbentuk bintang, dan
beraroma wangi. Terdapat tiga spesies yang dihasilkan dari persilangan:
Phal. 'Salbellina IPB05', Phal. 'Salbellina IPB29', Phal. 'Salbellina IPB36'.

The Moon Orchid (Phalaenopsis) is a popular decorative plant. However, to
fulfil the high demand, the farmer generally imports the orchid seed.
Therefore, the inventors crossbreed orchid Phal. Salu Spot and Phal. Bellina
to create new orchid species. There are three species invented : Phal.
'Salbellina IPB05', Phal. 'Salbellina IPB29', Phal. 'Salbellina  IPB36'. they are
locally produced, still carry their local characteristic, have bigger size and
stornger fragrance.

Perspektif
Potensi ekonomi spesies anggrek asli Indonesia masih sangat sedikit yang digali.

Keunggulan Inovasi
l Tanaman merupakan persilangan dari spesies asli Indonesia
l Hasil anggrek persilangan dapat lebih mudah beradaptasi di lingkungan tropis
l Tanaman dapat berbunga hingga dua kali dalam setahun
l Daya tahan bunga dapat mencapai 3 bulan

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Dewi Sukma, Sudarsono, Sandra A. Aziz, Saleh Wijaya dan

Himmiyatul Baqiyah
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Nano Spray Serum Anti Aging Berbasis
Kolagen Teripang Gamma

Rahasia Awet
Muda dari
Samudera

Oceanic Secret
to Stay Young Efek penuaan seperti keriput, hilangnya kekenyalan kulit, dan bintik hitam

akan dirasakan oleh setiap orang. Untuk itu diciptakan sebuah inovasi yaitu
serum nano kolagen yang bermanfaat sebagai anti aging bersumber dari
teripang gamma. Pemanfaatan teripang gamma masih jarang, karena
karakternya yang lumer seketika apabila teripang mati, sehingga sulit untuk
diproses lebih lanjut.

Produk kolagen diekstrak dari bagian daging teripang yang dibekukan dan
memiliki kemurnian tinggi dengan warna putih bersih. Serum kolagen ini
dibuat berbentuk spray agar lebih praktis dan mudah dibawa. Karena
berukuran nano, serum ini dapat dengan cepat meresap, memberikan
kelembapan, serta kesegaran bagi kulit.

Signs of skin aging will likely felt by everyone. Therefore, this innovation
offers nano serum collagen from gamma sea cucumber as an anti-aging
solution. The colagen is extracted from the sea cucumber meat which has
white color and high purity. It is packed as a spray, so it is practical and easier
to bring. Through nano technology, the serum can be easily  absorbed by
skin.

Perspektif
Dengan teknologi sederhana, banyak potensi bahan alam yang rusak saat pasca panen 
diselamatkan menjadi bahan bernilai tinggi.

Keunggulan Inovasi
l Produk larut pada air dengan PH Netral
l Memiliki kemurnian optimal dan aman
l Menggunakan teknologi nano sehingga menunjukkan hasil lebih cepat
l Kolagen berasal dari teripang sehingga halal

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Pipih Suptijah
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   108 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Tak ada rotan akar pun jadi, tak ada kayu bambu pun berpotensi, asalkan kita mau 
berinovasi.

Keunggulan Inovasi
l Memiliki kualitas (sifat fisik dan mekanis) yang lebih baik dibandingkan dengan 

bambu lapis lainnya serta memiliki nilai parameter yang memenuhi standar JAS 
2003

Potensi Aplikasi
Inovasi bambu lapis bisa digunakan oleh industri mebel dan bangunan.

Inovator
Nama : Jajang Surya; Muh. Yusram Massijaya; Sukma Surya Kusumah

Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Sumber:   102 Inovasi Indonesia

Membuat 
Gedhek Modern
Modern Plaited

Bamboo

Bambu Lapis Unggulan sebagai Bahan Baku
Furniture dan Bahan Bangunan/Modern Painted
Bamboo

Indonesia memiliki 143 jenis bambu dan 9 jenis diantaranya adalah bambu
endemik di Jawa. Pemanfaatan bambu saat ini pada umumnya untuk mebel,
barang kerajinan dan sumpit; padahal dengan inovasi pengolahannya, bambu
dapat digunakan sebagai subtitusi kayu keras yang kini semakin langka.

Bambu yang bentuk aslinya bulat berlubang, dengan inovasi proses 
pengolahannya dapat menghasilkan produk perekatan bambu berbentuk
papan bambu atau balok bambu yang dikenal sebagai bambu lamina atau
bambu lapis. Bambu lamina memiliki berbagai keunggulan teknis: kuat, keras,
ringan, mudah dalam pengerjaan, serta memiliki sifat mekanis sangat baik pada
arah sejajar serat.

Bambu mudah dan cepat tumbuh, mudah didapat, dan berpotensi untuk
diinovasikan, baik pada skala ekonomi kecil maupun industri besar.

Indonesian has diverse varieties of bamboos, with 143 known species and 9
among them are endemic in Java. Mainly used for traditional furnitures,
handicrafts and chopsticks; due to its superior technical properties, bamboo has
a vast potential to be developed into laminated materials with high economic
values.

Bamboo is a robust-fast growing plant, widely available and offers innovation
potentials for small-scale as well as large industrial settings.
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Perspektif
Tak ada rotan akar pun jadi, tak ada kayu bambu pun berpotensi, asalkan kita mau 
berinovasi.

Keunggulan Inovasi
l Memiliki kualitas (sifat fisik dan mekanis) yang lebih baik dibandingkan dengan 

bambu lapis lainnya serta memiliki nilai parameter yang memenuhi standar JAS
2003

Potensi Aplikasi
Inovasi bambu lapis bisa digunakan oleh industri mebel dan bangunan.

Inovator
Nama : Jajang Surya; Muh. Yusram Massijaya; Sukma Surya Kusumah

Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Membuat 
Gedhek Modern
Modern Plaited 

Bamboo

Bambu Lapis Unggulan sebagai Bahan Baku 
Furniture dan Bahan Bangunan/Modern Painted 
Bamboo

Indonesia memiliki 143 jenis bambu dan 9 jenis diantaranya adalah bambu 
endemik di Jawa. Pemanfaatan bambu saat ini pada umumnya untuk mebel, 
barang kerajinan dan sumpit; padahal dengan inovasi pengolahannya, bambu 
dapat digunakan sebagai subtitusi kayu keras yang kini semakin langka.

Bambu yang bentuk aslinya bulat berlubang, dengan inovasi proses 
pengolahannya dapat menghasilkan produk perekatan bambu berbentuk 
papan bambu atau balok bambu yang dikenal sebagai bambu lamina atau 
bambu lapis. Bambu lamina memiliki berbagai keunggulan teknis: kuat, keras, 
ringan, mudah dalam pengerjaan, serta memiliki sifat mekanis sangat baik pada 
arah sejajar serat.

Bambu mudah dan cepat tumbuh, mudah didapat, dan berpotensi untuk 
diinovasikan, baik pada skala ekonomi kecil maupun industri besar.

Indonesian has diverse varieties of bamboos, with 143 known species and 9 
among them are endemic in Java. Mainly used for traditional furnitures, 
handicrafts and chopsticks; due to its superior technical properties, bamboo has 
a vast potential to be developed into laminated materials with high economic 
values.

Bamboo is a robust-fast growing plant, widely available and offers innovation 
potentials for small-scale as well as large industrial settings.
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Nano Spray Serum Anti Aging Berbasis
Kolagen Teripang Gamma

Rahasia Awet
Muda dari
Samudera

Oceanic Secret
to Stay Young Efek penuaan seperti keriput, hilangnya kekenyalan kulit, dan bintik hitam 

akan dirasakan oleh setiap orang. Untuk itu diciptakan sebuah inovasi yaitu
serum nano kolagen yang bermanfaat sebagai anti aging bersumber dari
teripang gamma. Pemanfaatan teripang gamma masih jarang, karena
karakternya yang lumer seketika apabila teripang mati, sehingga sulit untuk 
diproses lebih lanjut.

Produk kolagen diekstrak dari bagian daging teripang yang dibekukan dan 
memiliki kemurnian tinggi dengan warna putih bersih. Serum kolagen ini
dibuat berbentuk spray agar lebih praktis dan mudah dibawa. Karena
berukuran nano, serum ini dapat dengan cepat meresap, memberikan
kelembapan, serta kesegaran bagi kulit.

Signs of skin aging will likely felt by everyone. Therefore, this innovation
offers nano serum collagen from gamma sea cucumber as an anti-aging
solution. The colagen is extracted from the sea cucumber meat which has
white color and high purity. It is packed as a spray, so it is practical and easier
to bring. Through nano technology, the serum can be easily  absorbed by
skin.

Perspektif
Dengan teknologi sederhana, banyak potensi bahan alam yang rusak saat pasca panen 
diselamatkan menjadi bahan bernilai tinggi.

Keunggulan Inovasi
l Produk larut pada air dengan PH Netral
l Memiliki kemurnian optimal dan aman
l Menggunakan teknologi nano sehingga menunjukkan hasil lebih cepat
l Kolagen berasal dari teripang sehingga halal

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Pipih Suptijah
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Potensi Kacang Hias Arachis pintoi Karp. dan Karp.
sebagai Biomulsa pada Budidaya Pertanian di Lahan
Kering

Si Cantik Yang
Melindungi

The Pretty Who
Protects

Mulsa merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk
konservasi tanah dan pengendalian gulma. Material yang sering digunakan
sebagai mulsa adalah plastik, jerami dan biomulsa. Arachis pintoi (A. pintoi)
adalah tumbuhan golongan kacang-kacangan yang tumbuh merambat di
atas permukaan tanah.

A.pintoi selain sebagai pakan ternak dan tanaman hias, dapat juga
dimanfaatkan sebagai biomulsa di lahan kering untuk budidaya tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan. Dalam jangka panjang, A. pintoi
efektif dalam meningkatkan kesuburan tanah, menekan laju erosi dan
pertumbuhan gulma. Biomulsa A. pintoi dapat digunakan untuk sistem
budidaya olah tanah minimum (minimun tillage) dengan tidak menurunkan
produksi tanaman utama.

Biomulch is cover crop to help the soil controls moisture, regulates
temperature, increases the soil fertility, controls weed and prevents erosion.
Pinto peanut (Arachis pintoi), aside to its uses as forage and ornamental
plants, it can also be used as biomulch. A. pintoi can be used as biomulch on
upland cultivation of foods, horticultural and plantation crops.

Perspektif
Ketika kita jeli mengamati ekosistem alam, kita akan menemukan berbagai gagasan 
inovatif. Yang perlu kita lakukan adalah lihat, amati dan jadikan inovasi.

Keunggulan Inovasi
l Multiguna: sebagai tanaman hias, hijauan pakan ternak dan penutup tanah 

(biomulsa)
l Toleran terhadap kekeringan, naungan, kemasaman dan kondisi kesuburan tanah

rendah
l Mudah diperbanyak secara vegetatif dengan stek batang
l Tahan hama, penyakit dan meningkatkan kesuburan tanah
l Menekan gulma sekitar 60%, Menekan laju erosi tanah lebih dari 70%.

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : M. Achmad Chozin, Dwi Guntoro dan Ade Sumiahadi

Status Paten : BELUM DIDAFTARKAN

Sumber:   108 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Plastik komposit dari bahan alami, berasal dari bahan yang terbaharui (renewable), 
serta tidak beracun adalah tren dari pengembangan bahan plastik masa depan 
untuk meningkatkan sifat biodegradable bahan plastik yang belum ramah 
lingkungan.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku onggok dan tapioka mudah didapat
l Proses pembuatan mudah dan sederhana
l Karakteristik plastik komposit menyerupai plastik sintetik

l Dapat diurai secara biologis (biodegradable)

Potensi Aplikasi
Dapat diaplikasikan untuk berbagai keperluan yang membutuhkan material plastik, 
seperti industri kemasan dan lain-lain.

Inovator
Nama : Indah Yuliasih; Sugiarto; Titi Candra Sunarti

Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Sumber:   102 Inovasi Indonesia

Bioplastik 
Tapioka Ramah

Lingkungan
Enviromental

Friendly Tapioca
Bioplastics

Bahan Campuran Bioplastik Ramah Lingkungan
dari Onggok Tapioka

Plastik dengan berbagai aplikasinya telah menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Padahal sampah plastik kini
menjadi musuh utama lingkungan karena perlu waktu sangat lama untuk
terurai secara alamiah.

Melalui metode termoplastisasi, material plastik ternyata dapat dibuat dari
bahan yang dapat diperbaharui (renewable) yaitu onggok dan pati ubi kayu 
(tapioca) yang dicampur dengan plastik sintesis serta zat aditif lainnya 
dengan proporsi tertentu. Hasilnya adalah plastik komposit dengan
karakteristik menyerupai plastik sintetis namun dapat diuraikan secara
alamiah (biodegradable) dan tidak beracun.

Plactic materials – a non degradable synthetic material – have been used in
all aspects of our life.

Renewable plastics can be made from cassava bagasse and tapioca,
through thermo-plasticization, combined with synthetic plastic and some
additives. The result is a non-toxic, environtmentally friendly and 
biodegradable composite plastic materials suitable for packaging purposes.
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Perspektif
Plastik komposit dari bahan alami, berasal dari bahan yang terbaharui (renewable), 
serta tidak beracun adalah tren dari pengembangan bahan plastik masa depan 
untuk meningkatkan sifat biodegradable bahan plastik yang belum ramah 
lingkungan.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku onggok dan tapioka mudah didapat
l Proses pembuatan mudah dan sederhana
l Karakteristik plastik komposit menyerupai plastik sintetik

l Dapat diurai secara biologis (biodegradable)

Potensi Aplikasi
Dapat diaplikasikan untuk berbagai keperluan yang membutuhkan material plastik,
seperti industri kemasan dan lain-lain.

Inovator
Nama : Indah Yuliasih; Sugiarto; Titi Candra Sunarti

Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Bahan Campuran Bioplastik Ramah Lingkungan 
dari Onggok Tapioka

Plastik dengan berbagai aplikasinya telah menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Padahal sampah plastik kini 
menjadi musuh utama lingkungan karena perlu waktu sangat lama untuk 
terurai secara alamiah.

Melalui metode termoplastisasi, material plastik ternyata dapat dibuat dari 
bahan yang dapat diperbaharui (renewable) yaitu onggok dan pati ubi kayu 
(tapioca) yang dicampur dengan plastik sintesis serta zat aditif lainnya 
dengan proporsi tertentu. Hasilnya adalah plastik komposit dengan 
karakteristik menyerupai plastik sintetis namun dapat diuraikan secara 
alamiah (biodegradable) dan tidak beracun.

Plactic materials – a non degradable synthetic material – have been used in 
all aspects of our life.

Renewable plastics can be made from cassava bagasse and tapioca, 
through thermo-plasticization, combined with synthetic plastic and some 
additives. The result is a non-toxic, environtmentally friendly and 
biodegradable composite plastic materials suitable for packaging purposes.
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Potensi Kacang Hias Arachis pintoi Karp. dan Karp.
sebagai Biomulsa pada Budidaya Pertanian di Lahan
Kering

Si Cantik Yang
Melindungi

The Pretty Who
Protects

Mulsa merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk
konservasi tanah dan pengendalian gulma. Material yang sering digunakan
sebagai mulsa adalah plastik, jerami dan biomulsa. Arachis pintoi (A. pintoi)
adalah tumbuhan golongan kacang-kacangan yang tumbuh merambat di
atas permukaan tanah.

A.pintoi selain sebagai pakan ternak dan tanaman hias, dapat juga 
dimanfaatkan sebagai biomulsa di lahan kering untuk budidaya tanaman 
pangan, hortikultura dan perkebunan. Dalam jangka panjang, A. pintoi
efektif dalam meningkatkan kesuburan tanah, menekan laju erosi dan
pertumbuhan gulma. Biomulsa A. pintoi dapat digunakan untuk sistem
budidaya olah tanah minimum (minimun tillage) dengan tidak menurunkan
produksi tanaman utama.

Biomulch is cover crop to help the soil controls moisture, regulates
temperature, increases the soil fertility, controls weed and prevents erosion.
Pinto peanut (Arachis pintoi), aside to its uses as forage and ornamental
plants, it can also be used as biomulch. A. pintoi can be used as biomulch on
upland cultivation of foods, horticultural and plantation crops.

Perspektif
Ketika kita jeli mengamati ekosistem alam, kita akan menemukan berbagai gagasan
inovatif. Yang perlu kita lakukan adalah lihat, amati dan jadikan inovasi.

Keunggulan Inovasi
l Multiguna: sebagai tanaman hias, hijauan pakan ternak dan penutup tanah

(biomulsa)
l Toleran terhadap kekeringan, naungan, kemasaman dan kondisi kesuburan tanah

rendah
l Mudah diperbanyak secara vegetatif dengan stek batang
l Tahan hama, penyakit dan meningkatkan kesuburan tanah
l Menekan gulma sekitar 60%, Menekan laju erosi tanah lebih dari 70%.

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : M. Achmad Chozin, Dwi Guntoro dan Ade Sumiahadi

Status Paten : BELUM DIDAFTARKAN
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“SIDEVOBER” Sistem Pendeteksi Volume dan
Perkiraan Berat Tandan untuk Inventori Tandan Buah
Segar Kelapa Sawit

Ukur Berat
Sekali Lihat

Capture Weight
at a Glance

SIDEVOBER adalah sistem pendeteksian volume dan berat tandan buah
segar (TBS) kelapa sawit dengan menggunakan teknologi pengolahan citra
berbasis depth pixel. Sistem ini akan memberikan perkiraan sementara
volume dan berat TBS dari citra, yaitu data awal yang dibutuhkan untuk
membuat suatu keputusan dalam menangani TBS setelah panen agar hasil
panen dapat ditangani dengan baik.

Pemanfaatan SIDEVOBER sangat menguntungkan perusahaan, mengingat
pengukuran TBS di lapangan dengan cara manual dapat mengakibatkan
kerusakan mutu dengan meningkatnya Asam Lemak Bebas pada TBS akibat
benturan pada proses penimbangan dan proses penanganan yang lama.

SIDEVOBER is a system that detects the volume and weight of palm oil fresh
fruit bunches (FFB) by using image processing technology. This system will
provide an estimation of the FFB volume and weight only from the image,
which will be the initial data needed to make a decision in dealing with FFB
after harvest.

Perspektif
Teknologi pengolahan citra digital yang semakin cepat dan murah, akan mengambil 
alih berbagai alat ukur konvensional.

Keunggulan Inovasi
l SIDEVOBER dilengkapi kamera kinect yang mampu mengukur berat dan volume 

dengan pengukuran keakurasian tinggi, cepat, dan, realtime, dan menghemat 
biaya

l Praktis dalam pemakainaya
l Aktivitas penimbangan cukup dilakukan dengan mengambil gambar tanpa

bongkar muat TBS kelapa sawit dari keranjang timbang.

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Radite Praeko Agus Setiawan, Giska Setya Priaji, Andriyana dan 

Alrayan

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   108 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Pengawasan pengusahaan hutan dan tata niaga kayu saat ini bersifat fisik, legal, 
administratif, dan terbukti rawan manipulasi. Penandaan kayu menggunakan 
informasi genetik bisa menjadi solusi teknologi yang ampuh dan efektif untuk 
mengatasi kerawanan tersebut.

Keunggulan Inovasi
l Dapat menduga asal kayu yang terdapat di pasaran atau di tempat penimbunan 

kayu, sehingga dapat diketahui apakah kayu tersebut legal atau tidak, 
berdasarkan database lokal DNA yang diisolasi dari kayu

l Dapat dimanfaatkan sebagai penunjang kegiatan sertifikasi produk hutan 
lestari kayu-kayu komersial di Indonesia (Chain of Custody Certification; CoC), 
misalnya kayu Jati, Meranti, dll

l Secara teknis inovasi ini memberikan pembuktian ilmiah yang akurat dan sulit 
dimanipulasi. Informasi DNA ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem tata 
usaha kayu yang ada

Potensi Aplikasi
Usaha di bidang kehutanan, lembaga/unit pemerintah yang bertanggung jawab 
untuk pengawasan pengusahaan dan tata niaga kayu.

Inovator
Nama : Iskandar Z. Siregar; Ulfah J. Siregar; Tedi Yunanto
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   102 Inovasi Indonesia

Pelacak
Pembalak yang

Tak Tampak
The Invisible

Tracker of
Illegal Loggers

Barcoding Berbasis DNA untuk Lacak Balak

Kayu Tropis

Pembalakan dan perdagangan kayu ilegal telah berkembang menjadi
kejahatan yang terorganisir dan sulit dilacak. Metode penandaan asal-usul
kayu dengan label, pahat atau paku, terbukti mudah dimanipulasi. Untuk
itu, dikembangkan metode pembuktian yang tidak mudah dimanipulasi
dengan menggunakan sumber informasi Deoxyribonucleic Acid (DNA) yang
tersimpan di kayu.

DNA yang diekstrak, diisolasi dan diamplifikasi dari kayu (log) bersifat unik
sehingga bisa digunakan untuk melacak aliran kayu dengan 
membandingkan informasi DNA kayu yang diselidiki dengan basis data DNA
kayu di tempat asalnya. Informasi DNA ini dapat diintegrasikan pada sistem
tata usaha kayu seperti pelabelan dengan barcode.

A method using DNA technology is developed fot tracking tropical timber’s
traffics. The DNA based markers can replace the conventional log marketing
that is prone to manipulations.

For simple application, the DNA information can be integrated in the existing
recording and monitoring system of timber’s traffics using the DNA
database in the original places as reference.
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Perspektif
Pengawasan pengusahaan hutan dan tata niaga kayu saat ini bersifat fisik, legal, 
administratif, dan terbukti rawan manipulasi. Penandaan kayu menggunakan 
informasi genetik bisa menjadi solusi teknologi yang ampuh dan efektif untuk 
mengatasi kerawanan tersebut.

Keunggulan Inovasi
l Dapat menduga asal kayu yang terdapat di pasaran atau di tempat penimbunan 

kayu, sehingga dapat diketahui apakah kayu tersebut legal atau tidak,
berdasarkan database lokal DNA yang diisolasi dari kayu

l Dapat dimanfaatkan sebagai penunjang kegiatan sertifikasi produk hutan
lestari kayu-kayu komersial di Indonesia (Chain of Custody Certification; CoC), 
misalnya kayu Jati, Meranti, dll

l Secara teknis inovasi ini memberikan pembuktian ilmiah yang akurat dan sulit
dimanipulasi. Informasi DNA ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem tata
usaha kayu yang ada

Potensi Aplikasi
Usaha di bidang kehutanan, lembaga/unit pemerintah yang bertanggung jawab
untuk pengawasan pengusahaan dan tata niaga kayu.

Inovator
Nama : Iskandar Z. Siregar; Ulfah J. Siregar; Tedi Yunanto
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Pelacak 
Pembalak yang 

Tak Tampak
The Invisible 

Tracker of 
Illegal Loggers

Barcoding Berbasis DNA untuk Lacak Balak 

Kayu Tropis

Pembalakan dan perdagangan kayu ilegal telah berkembang menjadi 
kejahatan yang terorganisir dan sulit dilacak. Metode penandaan asal-usul 
kayu dengan label, pahat atau paku, terbukti mudah dimanipulasi. Untuk 
itu, dikembangkan metode pembuktian yang tidak mudah dimanipulasi 
dengan menggunakan sumber informasi Deoxyribonucleic Acid (DNA) yang 
tersimpan di kayu.

DNA yang diekstrak, diisolasi dan diamplifikasi dari kayu (log) bersifat unik 
sehingga bisa digunakan untuk melacak aliran kayu dengan 
membandingkan informasi DNA kayu yang diselidiki dengan basis data DNA 
kayu di tempat asalnya. Informasi DNA ini dapat diintegrasikan pada sistem 
tata usaha kayu seperti pelabelan dengan barcode.

A method using DNA technology is developed fot tracking tropical timber’s 
traffics. The DNA based markers can replace the conventional log marketing 
that is prone to manipulations.

For simple application, the DNA information can be integrated in the existing 
recording and monitoring system of timber’s traffics using the DNA 
database in the original places as reference.
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“SIDEVOBER” Sistem Pendeteksi Volume dan 
Perkiraan Berat Tandan untuk Inventori Tandan Buah
Segar Kelapa Sawit

Ukur Berat
Sekali Lihat

Capture Weight
at a Glance

SIDEVOBER adalah sistem pendeteksian volume dan berat tandan buah
segar (TBS) kelapa sawit dengan menggunakan teknologi pengolahan citra
berbasis depth pixel. Sistem ini akan memberikan perkiraan sementara
volume dan berat TBS dari citra, yaitu data awal yang dibutuhkan untuk
membuat suatu keputusan dalam menangani TBS setelah panen agar hasil 
panen dapat ditangani dengan baik.

Pemanfaatan SIDEVOBER sangat menguntungkan perusahaan, mengingat 
pengukuran TBS di lapangan dengan cara manual dapat mengakibatkan
kerusakan mutu dengan meningkatnya Asam Lemak Bebas pada TBS akibat
benturan pada proses penimbangan dan proses penanganan yang lama.

SIDEVOBER is a system that detects the volume and weight of palm oil fresh
fruit bunches (FFB) by using image processing technology. This system will
provide an estimation of the FFB volume and weight only from the image,
which will be the initial data needed to make a decision in dealing with FFB
after harvest.

Perspektif
Teknologi pengolahan citra digital yang semakin cepat dan murah, akan mengambil 
alih berbagai alat ukur konvensional.

Keunggulan Inovasi
l SIDEVOBER dilengkapi kamera kinect yang mampu mengukur berat dan volume

dengan pengukuran keakurasian tinggi, cepat, dan, realtime, dan menghemat
biaya

l Praktis dalam pemakainaya
l Aktivitas penimbangan cukup dilakukan dengan mengambil gambar tanpa

bongkar muat TBS kelapa sawit dari keranjang timbang.

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Radite Praeko Agus Setiawan, Giska Setya Priaji, Andriyana dan

Alrayan

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Aplikasi Spatio-Temporal Data Mining pada Data Titik
Panas sebagai Indikator Kebakaran Lahan Gambut

Data Sebelum
Tindakan

Data Before
Action

Kebakaran lahan gambut merupakan masalah lingkungan yang masih
berlangsung hingga sekarang. Penanggulangan kebakaran lahan dengan
metode konvensional belum dapat menyelesaikan masalah ini.

Inovasi ini merupakan aplikasi untuk mendeteksi titik panas sebagai
indikator kebakaran hutan, yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan peta
berbasis web. Aplikasi spatio-temporal ini menggunakan metode 
sequential pattern mining melihat sekuens titik panas yang terdiri dari
beberapa titik panas, dengan kemunculan secara berurutan dalam 2 - 5 hari
di lokasi tertentu. Titik panas bergerombol yang memenuhi kriteria di atas,
merupakan indikasi kuat telah terjadinya kebakaran.

The innovation is the application to determine the hot spots which used as
forest fire that showed as table and map. The spatio-temporal application
uses sequential pattern mining method to observe hot spots sequences
consisting of several hot spots that appear sequentially in 2 to 5 days in a
particular location. Such pattern gives a strong indication of a forest fire.

Perspektif
Kebakaran lahan gambut adalah akibat ulah manusia, bukan bencana alam. Oleh 
karena itu merupakan tanggung jawab manusia, dengan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, untuk menemukan solusinya.

Keunggulan Inovasi
l Aplikasi berbasis web sehingga dapat digunakan pada berbagai platform
l Menunjang pengambilan keputusan oleh aparat terkait dan masyarakat untuk 

menanggulangi kebakaran
l Dilengkapi dengan algoritma untuk interpretasi data dan pengambilan keputusan

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Imas Sukaesih Sitanggang, Lailan Syaufina, Husnul Khotimah, 

Apriliani Wulandari dan Aizul Fadin
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   109 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Bahan-bahan anorganik akan lebih berguna jika digunakan berdampingan dengan 
bahan-bahan organik.

Keunggulan Inovasi
l Asam humat bersifat organik sehingga ramah lingkungan
l Proses produksi dan aplikasi dari asam humat cukup mudah
l Jumlah yang dibutuhkan sedikit
l Dapat menghemat tenaga

Potensi Aplikasi
Untuk perkebunan terutama kelapa sawit, tanaman pangan dan tanaman 
hortikultura.

Inovator
Nama : Suwardi

Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   102 Inovasi Indonesia

Tanah Rusak
Kembali

Produktif
Reconditioning

Damaged Soil

Peningkatan Produksi Kelapa Sawit pada Tanah
Bermasalah

Pemberian pupuk kimiawi pada tanaman lazim dilakukan dengan harapan
untuk meningkatkan produksi. Tanpa diimbangi pemberian bahan organik,
pemberian pupuk kimia menyebabkan kondisi tanah akan menjadi rusak
dan tidak lagi memberikan hasil yang menggembirakan.

Rendahnya kadar bahan organik dan Kapasitas Tukar Kation (KTK) tanah
menyebabkan rendahnya produksi kelapa sawit. Pemberian asam humat 
yang diekstrak dari bahan organik dengan carrier zeolit ke tanah bisa 
meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Pemberian bahan ini akan
memacu pertumbuhan akar lebih baik, sehingga pupuk kimia yang
diberikan ke dalam tanah dapat diserap lebih banyak untuk mendukung
pertumbuhan tanaman dan produksi buah yang melimpah.

Low levels of organic matters and Cation Exchange Capacity (CEC) in soil can
lead to lower oil palm production. Adding humic acid extrated from organic
materials with zeolite as carrier to the soil will improve soil condition and
increase the productivity of oil palm. It will support a better root growth, so
that other chemical fertilizers in the soil can be absorbed fully by the root to
support the growth of plants and produce abundant fruits.
.
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Perspektif
Bahan-bahan anorganik akan lebih berguna jika digunakan berdampingan dengan 
bahan-bahan organik.

Keunggulan Inovasi
l Asam humat bersifat organik sehingga ramah lingkungan
l Proses produksi dan aplikasi dari asam humat cukup mudah
l Jumlah yang dibutuhkan sedikit
l Dapat menghemat tenaga

Potensi Aplikasi
Untuk perkebunan terutama kelapa sawit, tanaman pangan dan tanaman 
hortikultura.

Inovator
Nama : Suwardi

Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Tanah Rusak 
Kembali 

Produktif
Reconditioning 

Damaged Soil

Peningkatan Produksi Kelapa Sawit pada Tanah 
Bermasalah

Pemberian pupuk kimiawi pada tanaman lazim dilakukan dengan harapan 
untuk meningkatkan produksi. Tanpa diimbangi pemberian bahan organik, 
pemberian pupuk kimia menyebabkan kondisi tanah akan menjadi rusak 
dan tidak lagi memberikan hasil yang menggembirakan.

Rendahnya kadar bahan organik dan Kapasitas Tukar Kation (KTK) tanah 
menyebabkan rendahnya produksi kelapa sawit. Pemberian asam humat 
yang diekstrak dari bahan organik dengan carrier zeolit ke tanah bisa 
meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Pemberian bahan ini akan 
memacu pertumbuhan akar lebih baik, sehingga pupuk kimia yang 
diberikan ke dalam tanah dapat diserap lebih banyak untuk mendukung 
pertumbuhan tanaman dan produksi buah yang melimpah.

Low levels of organic matters and Cation Exchange Capacity (CEC) in soil can 
lead to lower oil palm production. Adding humic acid extrated from organic 
materials with zeolite as carrier to the soil will improve soil condition and 
increase the productivity of oil palm. It will support a better root growth, so 
that other chemical fertilizers in the soil can be absorbed fully by the root to 
support the growth of plants and produce abundant fruits.
.
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Aplikasi Spatio-Temporal Data Mining pada Data Titik
Panas sebagai Indikator Kebakaran Lahan Gambut

Data Sebelum
Tindakan

Data Before
Action

Kebakaran lahan gambut merupakan masalah lingkungan yang masih
berlangsung hingga sekarang. Penanggulangan kebakaran lahan dengan
metode konvensional belum dapat menyelesaikan masalah ini.

Inovasi ini merupakan aplikasi untuk mendeteksi titik panas sebagai 
indikator kebakaran hutan, yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan peta
berbasis web. Aplikasi spatio-temporal ini menggunakan metode 
sequential pattern mining melihat sekuens titik panas yang terdiri dari 
beberapa titik panas, dengan kemunculan secara berurutan dalam 2 - 5 hari
di lokasi tertentu. Titik panas bergerombol yang memenuhi kriteria di atas,
merupakan indikasi kuat telah terjadinya kebakaran.

The innovation is the application to determine the hot spots which used as
forest fire that showed as table and map. The spatio-temporal application
uses sequential pattern mining method to observe hot spots sequences
consisting of several hot spots that appear sequentially in 2 to 5 days in a
particular location. Such pattern gives a strong indication of a forest fire.

Perspektif
Kebakaran lahan gambut adalah akibat ulah manusia, bukan bencana alam. Oleh 
karena itu merupakan tanggung jawab manusia, dengan ilmu pengetahuan dan
teknologi, untuk menemukan solusinya.

Keunggulan Inovasi
l Aplikasi berbasis web sehingga dapat digunakan pada berbagai platform
l Menunjang pengambilan keputusan oleh aparat terkait dan masyarakat untuk

menanggulangi kebakaran
l Dilengkapi dengan algoritma untuk interpretasi data dan pengambilan keputusan

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Imas Sukaesih Sitanggang, Lailan Syaufina, Husnul Khotimah,

Apriliani Wulandari dan Aizul Fadin
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Minuman Sehat Sari Pulp Kakao yang
Mengandung Antioksidan Tinggi

Limbah Cokelat
Berkhasiat

Goodness from
Cocoa Waste

Pulp kakao adalah limbah yang dihasilkan dari pengolahan biji kakao, yang
merupakan 26,4% dari berat buah kakao. Padahal limbah pulp kakao ini
dapat dimanfaatkan sebagai produk olahan, karena masih mengandung
nutrisi yang menyehatkan.

Inovasi ini mengolah limbah pulp kakao menjadi minuman yang sehat, enak,
dan kaya antioksidan. Dengan teknologi pasteurisasi pada suhu dan waktu
yang optimal, dihasilkan minuman sehat dengan kandungan mikroba 130
cfu/ml, kandungan fenol yang tetap tinggi (103,47 mg), dan aktivitas
antioksidan yang tinggi (320,69 mg), jauh melampaui kadar antioksidan
pada jus buah yang berkisar di antara 20 - 85 mg.

Cocoa pulp contributes 26.4% of cocoa fruit w/w. Whereas this pulp can be
processed into a nutritious juice that contains high antioxidant. This
innovation converts cocoa pulp into a healthy antioxidants-rich juice.
Pasteurized at optimal temperature and process time, the juice meets the
standard of microbial content for beverage at 130 cfu/ml, while maintaining
the high phenol content (103.47 mg), and high antioxidant activity (320.69
mg).

Perspektif
Limbah adalah cerminan ketidak-mampuan kita memanfaatkan ilmu pengetahuan 
dan teknologi untuk menciptakan nilai tambah. Dunia masa depan tidak mengenal 
“kata” limbah.

Keunggulan Inovasi
l Kandungan mikroba pengotor yang minimum
l Kandungan antioksidan dan senyawa fenol yang cukup tinggi
l Potensi limbah pulp kakao yang berlimpah

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Khaswar Syamsu dan Ana Makrifatul Zanah
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   109 Inovasi Indonesia
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Ahli Kayu Instan
Instant Timber

Expert

Mesin Pemilah Kayu Konstruksi
Perspektif
Inovasi dalam metode pengukuran dan pemilahan kayu, untuk menghasilkan kayu 
bermutu konstruksi sangat dibutuhkan. Apalagi jika alat dapat dibuat lebih 
sederhana, praktis dan ekonomis di dalam negeri.

Keunggulan Inovasi
l Sederhana, dioperasikan secara manual
l Mudah dibongkar pasang
l Alat pemindai pada mesin tersebut cukup akurat
l Mampu menguji kayu dalam berbagai bentuk dan jenis tanpa merusak

l Memberikan penanda mutu pada kayu secara cepat dan akurat

Potensi Aplikasi
Industri perkayuan, perusahaan bahan bangunan, badan litbang dan perguruan 
tinggi, perusahaan mebel/furnitur, perencana, dan pengembang.

Inovator
Nama         : HM Surjono Surjokusumo; Naresworo Nugroho; Effendi Tri 

Bachtiar

Status paten : GRANTED 

Sumber:   102 Inovasi Indonesia

Kayu bermutu konstruksi harus memiliki keseragaman dimensi juga
spesifikasi material tertentu, sehingga diperlukan pemilihan berdasarkan
kekuatan dan kekakuan batang kayu dalam memikul beban. Mesin pemilah
kayu yang inovatif ini bisa menggantikan mesin penguji yang masih diimpor
dengan harga yang tinggi dan dapat memberikan penanda mutu pada
semua jenis kayu tanpa merusaknya.

Biaya perawatan maupun pengoperasian dapat ditekan, karena mesin
dioperasikan secara manual, harga terjangkau dan memiliki fitur 
pengukuran yang serupa dengan alat buatan luar negeri. Mesin ini dapat
dipasang atau dicopot dengan cepat, sehingga dapat dibawa ke tempat lain
dengan  mudah.

Timber for construction have to meet certain technical specifications and
graded in uniform sizes. Testing and sorting equipments are needed to test
the strength and stiffness of wood and grade them out.

The innovation affers a substitute for the expensive and still imported wood
grade machine. This non-destructive machine can be used for all wood
species. It is affordable, reliable and easily operated, suitable for Indonesia.
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Ahli Kayu Instan
Instant Timber 

Expert

Mesin Pemilah Kayu Konstruksi
Perspektif
Inovasi dalam metode pengukuran dan pemilahan kayu, untuk menghasilkan kayu 
bermutu konstruksi sangat dibutuhkan. Apalagi jika alat dapat dibuat lebih 
sederhana, praktis dan ekonomis di dalam negeri.

Keunggulan Inovasi
l Sederhana, dioperasikan secara manual
l Mudah dibongkar pasang
l Alat pemindai pada mesin tersebut cukup akurat
l Mampu menguji kayu dalam berbagai bentuk dan jenis tanpa merusak

l Memberikan penanda mutu pada kayu secara cepat dan akurat

Potensi Aplikasi
Industri perkayuan, perusahaan bahan bangunan, badan litbang dan perguruan
tinggi, perusahaan mebel/furnitur, perencana, dan pengembang.

Inovator
Nama : HM Surjono Surjokusumo; Naresworo Nugroho; Effendi Tri

Bachtiar

Status paten : GRANTED

Kayu bermutu konstruksi harus memiliki keseragaman dimensi juga 
spesifikasi material tertentu, sehingga diperlukan pemilihan berdasarkan 
kekuatan dan kekakuan batang kayu dalam memikul beban. Mesin pemilah 
kayu yang inovatif ini bisa menggantikan mesin penguji yang masih diimpor 
dengan harga yang tinggi dan dapat memberikan penanda mutu pada 
semua jenis kayu tanpa merusaknya.

Biaya perawatan maupun pengoperasian dapat ditekan, karena mesin 
dioperasikan secara manual, harga terjangkau dan memiliki fitur 
pengukuran yang serupa dengan alat buatan luar negeri. Mesin ini dapat 
dipasang atau dicopot dengan cepat, sehingga dapat dibawa ke tempat lain 
dengan  mudah.

Timber for construction have to meet certain technical specifications and 
graded in uniform sizes. Testing and sorting equipments are needed to test 
the strength and stiffness of wood and grade them out.

The innovation affers a substitute for the expensive and still imported wood 
grade machine. This non-destructive machine can be used for all wood 
species. It is affordable, reliable and easily operated, suitable for Indonesia.
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Minuman Sehat Sari Pulp Kakao yang
Mengandung Antioksidan Tinggi

Limbah Cokelat
Berkhasiat

Goodness from
Cocoa Waste

Pulp kakao adalah limbah yang dihasilkan dari pengolahan biji kakao, yang
merupakan 26,4% dari berat buah kakao. Padahal limbah pulp kakao ini
dapat dimanfaatkan sebagai produk olahan, karena masih mengandung
nutrisi yang menyehatkan. 

Inovasi ini mengolah limbah pulp kakao menjadi minuman yang sehat, enak,
dan kaya antioksidan. Dengan teknologi pasteurisasi pada suhu dan waktu 
yang optimal, dihasilkan minuman sehat dengan kandungan mikroba 130 
cfu/ml, kandungan fenol yang tetap tinggi (103,47 mg), dan aktivitas
antioksidan yang tinggi (320,69 mg), jauh melampaui kadar antioksidan
pada jus buah yang berkisar di antara 20 - 85 mg.

Cocoa pulp contributes 26.4% of cocoa fruit w/w. Whereas this pulp can be
processed into a nutritious juice that contains high antioxidant. This
innovation converts cocoa pulp into a healthy antioxidants-rich juice.
Pasteurized at optimal temperature and process time, the juice meets the
standard of microbial content for beverage at 130 cfu/ml, while maintaining
the high phenol content (103.47 mg), and high antioxidant activity (320.69
mg).

Perspektif
Limbah adalah cerminan ketidak-mampuan kita memanfaatkan ilmu pengetahuan 
dan teknologi untuk menciptakan nilai tambah. Dunia masa depan tidak mengenal
“kata” limbah.

Keunggulan Inovasi
l Kandungan mikroba pengotor yang minimum
l Kandungan antioksidan dan senyawa fenol yang cukup tinggi
l Potensi limbah pulp kakao yang berlimpah

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Khaswar Syamsu dan Ana Makrifatul Zanah
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Baik-baik Saja Pemanfaatan Gliserol Ester sebagai Anti Foam
tanpa Busa

All is Well
without Foam

Timbulnya busa dalam proses pengolahan dapat menghambat proses untuk
berlangsung secara normal. Penggunaan defoamer hanya dapat 
menurunkan stabilitas busa, sedangkan anti-foam selain menurunkan
stabilitas juga menurunkan tendensi pembentukan foaming sejak awal.

Anti-foam pada inovasi ini dibuat dari gliserol ester yang merupakan salah
satu jenis surfaktan berbasis minyak sawit. Penggunaan bahan baku miyak
sawit selain ramah lingkungan, pasokannya juga berlimpah. Gliserol ester
disintesis dari proses esterifikasi gliserol dengan asam oleat. Berdasarkan
pengujian, anti-foam ini dapat mengurangi volume busa hingga 66%, lebih
unggul dari anti-foam berbasis silicon oil (42%).

Several industrial processes are hindered by foaming. This innovation offers
a palm oil based glycerol ester that works as anti-foaming agent. Palm oil is
environmentally friendly and the supply is abundant. Glycerol ester is
synthesized from the esterification process of glycerol with oleic acid, that
can reduce foam volume up to 66%, superior to silicone oil based anti-
foaming (42%).

Perspektif
Pemanfaatan produk samping dari suatu industri besar sebagai bahan baku untuk 
memudahkan proses industri lain adalah ciri khas dari inovasi yang berkelanjutan.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku minyak sawit yang ramah lingkungan dan pasokannya berlimpah
l Lebih efektif menurunkan volume busa dibanding anti-foam berbasis silicon oil
l Proses pembuatan anti-foam yang mudah
l Memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Mira Rivai, Ari Imam Sutanto dan Rista Fitria
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   109 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Kita semua ingin selalu sehat dan sudah tentu tidak ingin menggunakan perabotan 
rumah tangga yang mengandung bahan-bahan kimiawi berbahaya, apalagi 
mengeluarkan emisi bahan berbahaya pula.

Keunggulan Inovasi
l Bahan kayu yang digunakan adalah limbah dari industri kayu atau pertanian
l Tidak menggunakan perekat sintesis
l Produk yang dihasilkan juga berfungsi sebagai peredam suara

Potensi Aplikasi
Industri perkayuan dan furnitur.

Inovator
Nama : Dede Hermawan; Sukma Surya

Status paten : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:   102 Inovasi Indonesia

Papan Partikel
Limbah yang

Ramah
Friendly Particle

Board from
Waste

Papan Partikel Tanpa Perekat Sintesis (Binderless
Particle Board) dari Limbah Industri Perkayuan dan
Pertanian

Papan partikel dari kayu sisa dan hasil gergajian menggunakan perekat sintesis
berbasis formaldehida yang emisinya berbahaya bagi kesehatan juga
lingkungan. Padahal kebutuhan kayu terus meningkat, dan sumber alam kayu
makin terbatas, sehingga papan partikel dari kayu sisa bisa menjadi alternatif.

Menjawab tantangan di atas, kini dikembangkan proses pembuatan papan
partikel tanpa menggunakan perekat. Proses yang dilakukan cukup sederhana,
yaitu dengan merebus bahan baku kayu sisa seperti serbuk gergaji, dibentuk
lembaran dan dikempa panas. Papan partikel yang dihasilkan memiliki sifat fisis
dan mekanis yang cocok digunakan untuk bagian interior yang tidak menerima
beban tinggi. Karena tidak menggunakan perekat formaldehida, papan partikel
ini aman bagi kesehatan.

Particle boards from wood chips or sawdust needs binder. The synthetic binder
are usually formaldehyde that emits dangerous substance dangerous for
environment and our health.

This innovation offers a new method to produce particle board without binder.
The process is a simple as cooking the materials, formed into sheets then
undergo hot processing. The board is suitable for interiors and will not limit
dangerous substance.
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Perspektif
Kita semua ingin selalu sehat dan sudah tentu tidak ingin menggunakan perabotan 
rumah tangga yang mengandung bahan-bahan kimiawi berbahaya, apalagi 
mengeluarkan emisi bahan berbahaya pula.

Keunggulan Inovasi
l Bahan kayu yang digunakan adalah limbah dari industri kayu atau pertanian
l Tidak menggunakan perekat sintesis
l Produk yang dihasilkan juga berfungsi sebagai peredam suara

Potensi Aplikasi
Industri perkayuan dan furnitur.

Inovator
Nama : Dede Hermawan; Sukma Surya

Status paten : TELAH DIDAFTARKAN

Papan Partikel 
Limbah yang 

Ramah
Friendly Particle 

Board from 
Waste

Papan Partikel Tanpa Perekat Sintesis (Binderless 
Particle Board) dari Limbah Industri Perkayuan dan 
Pertanian

Papan partikel dari kayu sisa dan hasil gergajian menggunakan perekat sintesis 
berbasis formaldehida yang emisinya berbahaya bagi kesehatan juga
lingkungan. Padahal kebutuhan kayu terus meningkat, dan sumber alam kayu 
makin terbatas, sehingga papan partikel dari kayu sisa bisa menjadi alternatif.

Menjawab tantangan di atas, kini dikembangkan proses pembuatan papan 
partikel tanpa menggunakan perekat. Proses yang dilakukan cukup sederhana, 
yaitu dengan merebus bahan baku kayu sisa seperti serbuk gergaji, dibentuk 
lembaran dan dikempa panas. Papan partikel yang dihasilkan memiliki sifat fisis 
dan mekanis yang cocok digunakan untuk bagian interior yang tidak menerima 
beban tinggi. Karena tidak menggunakan perekat formaldehida, papan partikel 
ini aman bagi kesehatan.

Particle boards from wood chips or sawdust needs binder. The synthetic binder 
are usually formaldehyde that emits dangerous substance dangerous for 
environment and our health.

This innovation offers a new method to produce particle board without binder. 
The process is a simple as cooking the materials, formed into sheets then 
undergo hot processing. The board is suitable for interiors and will not limit 
dangerous substance.
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Pemanfaatan Gliserol Ester sebagai Anti FoamBaik Baik Saja 
tanpa Busa

All is Well
without Foam

Timbulnya busa dalam proses pengolahan dapat menghambat proses untuk
berlangsung secara normal. Penggunaan defoamer hanya dapat 
menurunkan stabilitas busa, sedangkan anti-foam selain menurunkan
stabilitas juga menurunkan tendensi pembentukan foaming sejak awal.

Anti-foam pada inovasi ini dibuat dari gliserol ester yang merupakan salah
satu jenis surfaktan berbasis minyak sawit. Penggunaan bahan baku miyak 
sawit selain ramah lingkungan, pasokannya juga berlimpah. Gliserol ester 
disintesis dari proses esterifikasi gliserol dengan asam oleat. Berdasarkan
pengujian, anti-foam ini dapat mengurangi volume busa hingga 66%, lebih
unggul dari anti-foam berbasis silicon oil (42%).

Several industrial processes are hindered by foaming. This innovation offers
a palm oil based glycerol ester that works as anti-foaming agent. Palm oil is
environmentally friendly and the supply is abundant. Glycerol ester is
synthesized from the esterification process of glycerol with oleic acid, that
can reduce foam volume up to 66%, superior to silicone oil based anti-
foaming (42%).

Perspektif
Pemanfaatan produk samping dari suatu industri besar sebagai bahan baku untuk
memudahkan proses industri lain adalah ciri khas dari inovasi yang berkelanjutan.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku minyak sawit yang ramah lingkungan dan pasokannya berlimpah
l Lebih efektif menurunkan volume busa dibanding anti-foam berbasis silicon oil
l Proses pembuatan anti-foam yang mudah
l Memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Mira Rivai, Ari Imam Sutanto dan Rista Fitria
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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“JAGAU” (Jakarta Anti Galau) Solusi Alternatif untuk
Mewujudkan Kali Bersih dan Atasi Banjir

Kali Bersih
Bebas Banjir

Clean Water, No
Flood

Salah satu penyebab utama banjir di Jakarta adalah banyaknya sampah di
kali. Di Jakarta, ada 90-220 ton sampah masuk ke sungai setiap hari, dimana
90% berasal dari sampah rumah tangga dan pembuangan pasar.

Inovasi mesin “Jagau” ini menawarkan solusi alternatif untuk 
membersihkan sampah dan menjaga kebersihan sungai secara 
keberlanjutan, dengan komponen utama berupa kerangka tabung, baling-
baling bersudu empat, dan conveyor yang diintegrasikan dengan suatu
sistem kendali otomatik. Rancangan mesin Jagau ini telah disesuaikan
dengan karakteristik sungai-sungai di Jakarta, dan ukuran alat disesuaikan
dengan lebar sungai yang telah dinormalisasi.

One of the main cause of flood in Jakarta is household garbage disposed to
the waterways. It is estimated, there are 90-220 tonnes of garbage throw to
the rivers every day. This innovation offers a mechanical system to retrieve
the garbage from rivers, that consist of four-leaves propellers to lift the
garbage to a conveyor system, which is integrated by anautomatic control
system. This garbage retrieval system is custom-designed to fit the
characteristic of rivers in Jakarta after being rehabilitated.

Perspektif
Jakarta sebagai kota metropolitan sudah saatnya memanfaatkan sarana dan
prasarana otomatis dan berteknologi, menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang
bersifat padat karya.

Keunggulan Inovasi
l Inovasi telah disesuaikan dengan karakteristik sungai-sungai di Jakarta 
l Pada saat kelebihan beban, sistem kendali otomatis dapat dialihkan menjadi 

manual
l Mengurangi aktivitas manual dan kontak langsung dengan sampah yang tidak

baik bagi kesehatan

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : M. Prayoga Sunandar, M. Joffy Mahardika, Ahmad Safrizal dan

Abdul Ghofur
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   109 Inovasi Indonesia
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Inkubator Bakau
Mangrove
Incubator

Penerapan Teknik Guludan dalam Penanaman
Mangrove pada Lahan yang Terendam Air Masin
yang Dalam

Perspektif
Teknik dan praktek sederhana yang telah dianggap “biasa”, ternyata ampuh 
digunakan untuk menyelamatkan hutan bakau yang telah rusak, serta mencegah 
terjadinya bencana.

Keunggulan Inovasi
l Teknik sederhana dan mudah dilakukan
l Dapat mengembalikan hutan payau yang telah rusak terabrasi
l Berhasil dalam uji-coba bersama PT Jasa Marga dan Dinas Kehutanan DKI

Potensi Aplikasi
Dapat diaplikasikan dalam program-program kehutanan, lingkungan, kelautan, 
maupun proyek pengembangan jalan raya; khususnya di kawasan pesisir.

Inovator
Nama : Cecep Kusmana; Istomo; Tarma Purwanegara

Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN  

Sumber:   102 Inovasi Indonesia

Hutan bakau (mangrove) memiliki banyak manfaat, salah satunya untuk
mencegah banjSayangnya, banyak kawasan hutan bakau di Indonesia rusak
karena terendam air masin akibat abrasi di pinggir pantai.

Kerusakan ini dapat menyebabkan banjir lokal di kawasan pinggiran pantai,
seperti yang pernah terjadi di kawasan jalan tol menuju Bandara Internasional
Soekarno-Hatta, Jakarta, saat terjadi hujan deras. Pelestarian dan penanaman
kembali hutan bakau pada lahan yang tergenang air masin perlu dilakukan
untuk mencegah banjir.

Teknik guludan dapat dipilih untuk melakukan hal tersebut, khususnya untuk
lahan yang tergenang air cukup dalam dan berarus tenang, maupun yang
berarus deras. Caranya dengan membuat petak-petak tanah sebagai media
tumbuh tanaman bakau.

Mangrove forest can prevent floads. Unfortunately, many mangrove forest in
Indonesia are damaged by brackish water due to beach abrasion.

This damage can cause flooding in coastal areas as happened to the Airport
Highway in Jakarta. Mangrove forests replanting and conservation can be done
with guludan techniques, by making plots of land as media to grow mangrove
plants.
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Inkubator Bakau
Mangrove 
Incubator

Penerapan Teknik Guludan dalam Penanaman 
Mangrove pada Lahan yang Terendam Air Masin 
yang Dalam

Perspektif
Teknik dan praktek sederhana yang telah dianggap “biasa”, ternyata ampuh 
digunakan untuk menyelamatkan hutan bakau yang telah rusak, serta mencegah 
terjadinya bencana.

Keunggulan Inovasi
l Teknik sederhana dan mudah dilakukan
l Dapat mengembalikan hutan payau yang telah rusak terabrasi
l Berhasil dalam uji-coba bersama PT Jasa Marga dan Dinas Kehutanan DKI

Potensi Aplikasi
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maupun proyek pengembangan jalan raya; khususnya di kawasan pesisir.

Inovator
Nama : Cecep Kusmana; Istomo; Tarma Purwanegara

Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Hutan bakau (mangrove) memiliki banyak manfaat, salah satunya untuk 
mencegah banjSayangnya, banyak kawasan hutan bakau di Indonesia rusak 
karena terendam air masin akibat abrasi di pinggir pantai.

Kerusakan ini dapat menyebabkan banjir lokal di kawasan pinggiran pantai, 
seperti yang pernah terjadi di kawasan jalan tol menuju Bandara Internasional 
Soekarno-Hatta, Jakarta, saat terjadi hujan deras. Pelestarian dan penanaman 
kembali hutan bakau pada lahan yang tergenang air masin perlu dilakukan 
untuk mencegah banjir.

Teknik guludan dapat dipilih untuk melakukan hal tersebut, khususnya untuk 
lahan yang tergenang air cukup dalam dan berarus tenang, maupun yang 
berarus deras. Caranya dengan membuat petak-petak tanah sebagai media 
tumbuh tanaman bakau.

Mangrove forest can prevent floads. Unfortunately, many mangrove forest in 
Indonesia are damaged by brackish water due to beach abrasion.

This damage can cause flooding in coastal areas as happened to the Airport 
Highway in Jakarta. Mangrove forests replanting and conservation can be done 
with guludan techniques, by making plots of land as media to grow mangrove 
plants.
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“JAGAU” (Jakarta Anti Galau) Solusi Alternatif untuk
Mewujudkan Kali Bersih dan Atasi Banjir

Kali Bersih
Bebas Banjir

Clean Water, No
Flood

Salah satu penyebab utama banjir di Jakarta adalah banyaknya sampah di
kali. Di Jakarta, ada 90-220 ton sampah masuk ke sungai setiap hari, dimana
90% berasal dari sampah rumah tangga dan pembuangan pasar.

Inovasi mesin “Jagau” ini menawarkan solusi alternatif untuk 
membersihkan sampah dan menjaga kebersihan sungai secara 
keberlanjutan, dengan komponen utama berupa kerangka tabung, baling-
baling bersudu empat, dan conveyor yang diintegrasikan dengan suatu
sistem kendali otomatik. Rancangan mesin Jagau ini telah disesuaikan
dengan karakteristik sungai-sungai di Jakarta, dan ukuran alat disesuaikan
dengan lebar sungai yang telah dinormalisasi.

One of the main cause of flood in Jakarta is household garbage disposed to
the waterways. It is estimated, there are 90-220 tonnes of garbage throw to
the rivers every day. This innovation offers a mechanical system to retrieve
the garbage from rivers, that consist of four-leaves propellers to lift the
garbage to a conveyor system, which is integrated by anautomatic control
system. This garbage retrieval system is custom-designed to fit the
characteristic of rivers in Jakarta after being rehabilitated.

Perspektif
Jakarta sebagai kota metropolitan sudah saatnya memanfaatkan sarana dan 
prasarana otomatis dan berteknologi, menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang 
bersifat padat karya.

Keunggulan Inovasi
l Inovasi telah disesuaikan dengan karakteristik sungai-sungai di Jakarta 
l Pada saat kelebihan beban, sistem kendali otomatis dapat dialihkan menjadi

manual
l Mengurangi aktivitas manual dan kontak langsung dengan sampah yang tidak

baik bagi kesehatan

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : M. Prayoga Sunandar, M. Joffy Mahardika, Ahmad Safrizal dan

Abdul Ghofur
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Biosensor Glukosa Berbasis Glukosa Oksidase dari
Aspergilles Niger IPB CC.08.610 Teramobil Glutaraldehid
pada Pasta Karbon Termodifikasi Nanoserat Polianilin

Peka Tapi
Bertenaga

Sensitive Yet
Energizing

Enzim glukosa oksidase telah berhasil diproduksi dari Aspergilles niger IPB
CC.08.610 (isolat lokal). Enzim yang termasuk golongan enzim 
oksidoreduktase ini, dapat digunakan sebagai biosensor untuk mengukur
kadar glukosa dalam darah.

Inovasi ini mengintegrasikan enzim yang telah diamobilisasi, pada elektroda
pasta karbon yang dimodifikasi dengan nanoserat polianilin yang konduktif,
sehingga mampu mentransfer elektron yang dihasilkan dari reaksi redoks.
Dengan sensitivitas elektroda sebesar 1.09 mA/mM, pada kisaran konsentrasi
glukosa 0.2-2.0 mM, sensor mampu mendeteksi kadar glukosa darah sebesar
56.4 mg/dL. Selain aplikasinya untuk biosensor glukosa, elektroda yang
dihasilkan juga berpotensi dikembangkan untuk aplikasi biofuel cell.

This innovation synthesizes the immobilized glucose oxidase enzymes from the
local isolates of Aspergilles niger IPB CC.08.610, to a modified carbon paste
electrodes with polyaniline nanofibre, so that it can transfer the electrons
resulted from redox reaction. This electrode has sensitivity level of 1.09
mA/mM for a range of glucose concentration between 0.2 - 2.0 mM, such that
it can detect blood glucose level of 56.4 mg/dL. This innovation can be used to
measure the blood glucose level, and can further be developed as electrodes
for biofuel cells.

Perspektif
Inovasi akan membuat terobosan-terobosan besar di masa mendatang, berkat
”perkawinan silang” berbagai teknologi: teknologi bio, teknologi nano, dan teknologi
elektronik / digital.

Keunggulan Inovasi
l Enzim glukosa oksidase diproduksi di dalam negeri, dari isolat lokal IPB Aspergilles 

niger IPB CC.08.610
l Enzim yang digunakan tidak harus murni (cukup tahap fraksinasi amonium sulfat)
l Elektroda yang dikembangkan berbasis partikel nano, sehingga mengurangi

jumlah pemakaian enzim
l Elektroda yang dihasilkan memiliki sensitivitas yang tinggi

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Laksmi Ambarsari, Akhiruddin Maddu dan Titi Rohmayanti
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   109 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Menyusun bambu secara vertikal dan 
mengikatnya dalam susunan tertentu, didapatkan kekuatan yang dibutuhkan 
untuk konstruksi.

Keunggulan Inovasi
l Siap menghadapi kelangkaan kayu
l Panel sandwich bambu memiliki rasio kekuatan dan kekakuan yang memenuhi 

syarat sebagai bahan konstruksi
l Produk panel sandwich memiliki ketahanan dan kekuatan yang tinggi, serta 

keindahan interior yang alami

Potensi Aplikasi
Bisa diaplikasikan di sektor konstruksi dan bangunan, dapat digunakan untuk 
dinding, lantai dan plafon.

Inovator
Nama : Naresworo Nugroho

Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   102 Inovasi Indonesia

Rumah Bambu
Lapis

Bamboo
Sandwich House

Panel Sandwich dari Bambu untuk Komponen
Rumah Pra-Pabrikasi

Bambu adalah material yang bisa menggantikan kayu yang ketersediaannya 
semakin terbatas. Selain struktur yang kuat, potensi bambu melimpah dan usia
tebangnya relatif singkat (3-5 tahun).

Masalahnya, bentuk bambu yang bulat berlubang perlu diolah agar bisa
digunakan seb ai an ko truksi bangunan. Panel sandwich adalah produk
komposit yang terdiri dari lapisan tipis kayu lapis berkekuatan tinggi di sebelah
luar, direkat dengan lapisan inti (core) di bagian tengah yang lebih tebal terbuat 
dari potongan bambu-bambu yang disusun secara vertikal.

Produk ini selain ringan, memiliki rasio kekuatan dan kekakuan yang tinggi,
sehingga dapat diaplikasikan untuk dinding, lantai maupun plafon suatu
bangunan.

Demand for wood as building materials is continuously increasing, while wood

supply from the forest is diminishing.

Bamboo is a potential wood substitute, but the hallow round shape in bamboo is
a challenge on its application. Sandwich panel consisting of a thin layer of
plywood materials on face and back layers, and the core layer made of vertically
arranged bamboo strips. This products has good strength and stiffness
properties, thus can be used as building components such as floor, wall and roof.
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Perspektif
Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Menyusun bambu secara vertikal dan 
mengikatnya dalam susunan tertentu, didapatkan kekuatan yang dibutuhkan 
untuk konstruksi.

Keunggulan Inovasi
l Siap menghadapi kelangkaan kayu
l Panel sandwich bambu memiliki rasio kekuatan dan kekakuan yang memenuhi 

syarat sebagai bahan konstruksi
l Produk panel sandwich memiliki ketahanan dan kekuatan yang tinggi, serta

keindahan interior yang alami

Potensi Aplikasi
Bisa diaplikasikan di sektor konstruksi dan bangunan, dapat digunakan untuk
dinding, lantai dan plafon.

Inovator
Nama : Naresworo Nugroho

Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Rumah Bambu 
Lapis

Bamboo 
Sandwich House

Panel Sandwich dari Bambu untuk Komponen 
Rumah Pra-Pabrikasi

Bambu adalah material yang bisa menggantikan kayu yang ketersediaannya 
semakin terbatas. Selain struktur yang kuat, potensi bambu melimpah dan usia 
tebangnya relatif singkat (3-5 tahun).

Masalahnya, bentuk bambu yang bulat berlubang perlu diolah agar bisa 
digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan. Panel sandwich adalah produk 
komposit yang terdiri dari lapisan tipis kayu lapis berkekuatan tinggi di sebelah 
luar, direkat dengan lapisan inti (core) di bagian tengah yang lebih tebal terbuat 
dari potongan bambu-bambu yang disusun secara vertikal.

Produk ini selain ringan, memiliki rasio kekuatan dan kekakuan yang tinggi, 
sehingga dapat diaplikasikan untuk dinding, lantai maupun plafon suatu 
bangunan.

Demand for wood as building materials is continuously increasing, while wood 

supply from the forest is diminishing.

Bamboo is a potential wood substitute, but the hallow round shape in bamboo is 
a challenge on its application. Sandwich panel consisting of a thin layer of 
plywood materials on face and back layers, and the core layer made of vertically 
arranged bamboo strips. This products has good strength and stiffness 
properties, thus can be used as building components such as floor, wall and roof.
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Biosensor Glukosa Berbasis Glukosa Oksidase dari
Aspergilles Niger IPB CC.08.610 Teramobil Glutaraldehid
pada Pasta Karbon Termodifikasi Nanoserat Polianilin

Peka Tapi 
Bertenaga

Sensitive Yet
Energizing

Enzim glukosa oksidase telah berhasil diproduksi dari Aspergilles niger IPB 
CC.08.610 (isolat lokal). Enzim yang termasuk golongan enzim 
oksidoreduktase ini, dapat digunakan sebagai biosensor untuk mengukur
kadar glukosa dalam darah. 

Inovasi ini mengintegrasikan enzim yang telah diamobilisasi, pada elektroda
pasta karbon yang dimodifikasi dengan nanoserat polianilin yang konduktif, 
sehingga mampu mentransfer elektron yang dihasilkan dari reaksi redoks.
Dengan sensitivitas elektroda sebesar 1.09 mA/mM, pada kisaran konsentrasi
glukosa 0.2-2.0 mM, sensor mampu mendeteksi kadar glukosa darah sebesar
56.4 mg/dL. Selain aplikasinya untuk biosensor glukosa, elektroda yang
dihasilkan juga berpotensi dikembangkan untuk aplikasi biofuel cell.

This innovation synthesizes the immobilized glucose oxidase enzymes from the
local isolates of Aspergilles niger IPB CC.08.610, to a modified carbon paste
electrodes with polyaniline nanofibre, so that it can transfer the electrons
resulted from redox reaction. This electrode has sensitivity level of 1.09
mA/mM for a range of glucose concentration between 0.2 - 2.0 mM, such that
it can detect blood glucose level of 56.4 mg/dL. This innovation can be used to
measure the blood glucose level, and can further be developed as electrodes
for biofuel cells.

Perspektif
Inovasi akan membuat terobosan-terobosan besar di masa mendatang, berkat 
”perkawinan silang” berbagai teknologi: teknologi bio, teknologi nano, dan teknologi
elektronik / digital.

Keunggulan Inovasi
l Enzim glukosa oksidase diproduksi di dalam negeri, dari isolat lokal IPB Aspergilles

niger IPB CC.08.610
l Enzim yang digunakan tidak harus murni (cukup tahap fraksinasi amonium sulfat)
l Elektroda yang dikembangkan berbasis partikel nano, sehingga mengurangi

jumlah pemakaian enzim
l Elektroda yang dihasilkan memiliki sensitivitas yang tinggi

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Laksmi Ambarsari, Akhiruddin Maddu dan Titi Rohmayanti
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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OCEANTAG: Rancang Bangun Electronic Fish Tag Berbasis
Mikrokontroler dengan Sensor Radio Frequency
Identification (RFID) untuk Identifikasi Populasi Organisme
Laut

Pantau Pakai
Radio

Follow Through
with the Radio

Penandaan atau pelabelan (tagging) satwa laut dengan sensor elektronik
semakin banyak dilakukan untuk memantau pergerakan satwa laut dalam
upaya konservasi biodiversitas.

OCEANTAG menggunakan Radio Frequency Identification (RFID) untuk
memantau pergerakan satwa laut secara nirkabel (wireless) melalui
gelombang elektromagnetik. Ukurannya yang kecil dan portabel membuat
OCEANTAG adalah teknologi tagging yang ramah bagi satwa dan sederhana.
OCEANTAG dikembangkan berdasarkan teknologi RFID yang tersedia di
pasar, dalam rangka mencapai kemandirian dalam teknologi pemantauan
satwa laut Indonesia, dengan harga yang terjangkau.

Marine animals tagging with electronic sensors is increasingly being done in
the efforts of biodiversity conservation. OCEANTAG uses Radio Frequency
Identification (RFID) to monitor the movement of marine fish based on the
working principle of electromagnetism. OCEANTAG is develop based on the
available RFID devices, aiming at achieving technological independence in
marine animals conservation initiatives.

Perspektif
Konservasi satwa laut di Indonesia perlu dilakukan bukan karena alasan tekanan 
internasional, tetapi untuk kelestarian satwa laut dan demi menjamin keberlanjutan 
industri perikanan.

Keunggulan Inovasi
l Teknologi OCEANTAG mudah untuk diaplikasikan
l Akurasinya telah teruji

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Hawis Madduppa, Totok Hestirianoto Diwa Perkasa, Beginer 

Subhan, Dondy Arafat, Prakas Santoso dan Nurlita Putri

Anggraini
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   109 Inovasi Indonesia
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Jamur
Biopestisida
Biopestisida

Mushroom

Komposisi dan Aplikasi Biopestisida sebagai
Proteksi Tanaman

Perspektif
Pestisida dibuat untuk mengendalikan makhluk lain yang dianggap merugikan 
kepentingan manusia, tapi seringkali terbukti merugikan manusia sendiri dalam 
jangka panjang. Alam memberikan kita bahan yang lebih aman, lebih bijak, dan 
lebih lestari, yaitu biopestisida.

Keunggulan Inovasi
l Biopestisida berspektrum luas baik untuk bakteri maupun patogen tanaman, 

sehingga mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi
l Bahan baku relatif murah dan hayati, menunjang pertanian organik dan aman 

bagi lingkungan
l Dapat mengurangi pestisida kimia impor yang umumnya lebih mahal
l Proses produksi sederhana dengan alat yang tersedia di pasaran
l Pertumbuhan tanaman lebih baik dibandingkan dengan pestisida kimia

Potensi Aplikasi
Dapat diaplikasikan bagi sektor perkebunan, pertanian, industri pestisida dan 
bidang kesehatan manusia.

Inovator
Nama : Lisdar I. Sudirman

Status paten : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:   102 Inovasi Indonesia

Sudah umum disadari bahwa penggunaan pestisida kimia selain berbahaya
bagi lingkungan, juga dapat meninggalkan residu pada tanaman yang
berbahaya bagi kesehatan. Biopestisida Bio-LC4 yang diperoleh dari ekstrak
miselium Lentinus isolat LC4 memiliki kandungan senyawa aktif yang sangat
kuat dalam menghambat perkembangan beberapa patogen tanaman,
bahkan patogen manusia yakni Escherichia coli penyebab diare.

Lentinus isolat LC4 juga dapat digunakan langsung di lapangan untuk 
mengendalikan patogen penyakit akar putih, bahkan dapat memusnahkan
sisa-sisa kayu sebagai sumber infeksi. Selain itu, juga berpotensi 
menghasilkan berbagai metabolit yang dapat dimanfaatkan untuk 
kesehatan dan industri.

Bio-LC4 is an environmentally friendly bio-pesticide extrated from mycelia of
LC4 isolate of Lentinus. It contains strong active compounds against not only
plant pathogens but also human pathogens such as Escherichia coli causing
diarrhea.

Its isolate can be applied directly to control White Root disease, to destroy
woody remains and to produce other metabolites for other industries.
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Jamur 
Biopestisida
Biopestisida 

Mushroom

Komposisi dan Aplikasi Biopestisida sebagai 
Proteksi Tanaman

Perspektif
Pestisida dibuat untuk mengendalikan makhluk lain yang dianggap merugikan 
kepentingan manusia, tapi seringkali terbukti merugikan manusia sendiri dalam 
jangka panjang. Alam memberikan kita bahan yang lebih aman, lebih bijak, dan 
lebih lestari, yaitu biopestisida.

Keunggulan Inovasi
l Biopestisida berspektrum luas baik untuk bakteri maupun patogen tanaman, 

sehingga mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi
l Bahan baku relatif murah dan hayati, menunjang pertanian organik dan aman

bagi lingkungan
l Dapat mengurangi pestisida kimia impor yang umumnya lebih mahal
l Proses produksi sederhana dengan alat yang tersedia di pasaran
l Pertumbuhan tanaman lebih baik dibandingkan dengan pestisida kimia

Potensi Aplikasi
Dapat diaplikasikan bagi sektor perkebunan, pertanian, industri pestisida dan 
bidang kesehatan manusia.

Inovator
Nama : Lisdar I. Sudirman

Status paten : TELAH DIDAFTARKAN  

Sudah umum disadari bahwa penggunaan pestisida kimia selain berbahaya 
bagi lingkungan, juga dapat meninggalkan residu pada tanaman yang 
berbahaya bagi kesehatan. Biopestisida Bio-LC4 yang diperoleh dari ekstrak 
miselium Lentinus isolat LC4 memiliki kandungan senyawa aktif yang sangat 
kuat dalam menghambat perkembangan beberapa patogen tanaman, 
bahkan patogen manusia yakni Escherichia coli penyebab diare.

Lentinus isolat LC4 juga dapat digunakan langsung di lapangan untuk 
mengendalikan patogen penyakit akar putih, bahkan dapat memusnahkan 
sisa-sisa kayu sebagai sumber infeksi. Selain itu, juga berpotensi 
menghasilkan berbagai metabolit yang dapat dimanfaatkan untuk 
kesehatan dan industri.

Bio-LC4 is an environmentally friendly bio-pesticide extrated from mycelia of 
LC4 isolate of Lentinus. It contains strong active compounds against not only 
plant pathogens but also human pathogens such as Escherichia coli causing 
diarrhea.

Its isolate can be applied directly to control White Root disease, to destroy 
woody remains and to produce other metabolites for other industries.
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OCEANTAG: Rancang Bangun Electronic Fish Tag Berbasis
Mikrokontroler dengan Sensor Radio Frequency
Identification (RFID) untuk Identifikasi Populasi Organisme
Laut

Pantau Pakai
Radio

Follow Through
with the Radio

Penandaan atau pelabelan (tagging) satwa laut dengan sensor elektronik
semakin banyak dilakukan untuk memantau pergerakan satwa laut dalam
upaya konservasi biodiversitas. 

OCEANTAG menggunakan Radio Frequency Identification (RFID) untuk 
memantau pergerakan satwa laut secara nirkabel (wireless) melalui
gelombang elektromagnetik. Ukurannya yang kecil dan portabel membuat 
OCEANTAG adalah teknologi tagging yang ramah bagi satwa dan sederhana. 
OCEANTAG dikembangkan berdasarkan teknologi RFID yang tersedia di
pasar, dalam rangka mencapai kemandirian dalam teknologi pemantauan
satwa laut Indonesia, dengan harga yang terjangkau.

Marine animals tagging with electronic sensors is increasingly being done in
the efforts of biodiversity conservation. OCEANTAG uses Radio Frequency
Identification (RFID) to monitor the movement of marine fish based on the
working principle of electromagnetism. OCEANTAG is develop based on the
available RFID devices, aiming at achieving technological independence in
marine animals conservation initiatives.

Perspektif
Konservasi satwa laut di Indonesia perlu dilakukan bukan karena alasan tekanan 
internasional, tetapi untuk kelestarian satwa laut dan demi menjamin keberlanjutan 
industri perikanan.

Keunggulan Inovasi
l Teknologi OCEANTAG mudah untuk diaplikasikan
l Akurasinya telah teruji

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Hawis Madduppa, Totok Hestirianoto Diwa Perkasa, Beginer

Subhan, Dondy Arafat, Prakas Santoso dan Nurlita Putri

Anggraini
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Lalat Ganjur Orseolia javanica Kieffer & amp; van
Leeuwen-Reijvaan (Diptera: Cecidomyiidae) sebagai
Agen Pengenali Hayati Alang-alang

Nyamuk Ganjur
Perusak Alang-

alang
The Gall Midge
which Destroys

Alang-alang
(Cogongrass)

Alang-alang (Imperata cylindrical) merupakan gulma invasif yang dapat
mengancam produktivitas pertanian Indonesia. Diperkirakan luas lahan
alang-alang di Indonesia mencapai 64.5 juta ha yang umunya dikendalikan
dengan herbisida, bahan kimia yang dapat menimbulkan efek samping
berupa pencemaran lingkungan.

Pengendalian alang-alang yang ramah lingkungan ini memanfaatkan musuh
alami alang-alang, yaitu nyamuk ganjur alang-alang Orseolia Javanica untuk
menekan populasi alang-alang di lapangan. Fase larva dan pupa nyamuk
ganjur menyerang dan berkembang di dalam alang-alang, sehingga alang- 
alang akan tumbuh tidak normal, berbentuk seperti tabung, berwarna
merah-keunguan dan ujungnya meruncing. Serangan nyamuk ganjur ini di
lapang dapat menekan populasi alang-alang sebesar 30%.

This weed control innovation utilizes the alang-alang gall midge Orseolia
javanica which feeds on alang-alang only. The gall midge larvae grow inside
a gall formed of alang-alang, tube shaped like, and pointed at the end. The
gall midge are able to multiply its population in the field and control up to
30% of alang-alang population. Hence, this weed control method is
environmentally friendly.

Perspektif
Penggunaan herbisida kimia meskipun efektif mengendalikan gulma, namun memiliki 
efek negatif diantaranya pencemaran lingkungan. Inovasi ini menawarkan 
pengendalian gulma yang ramah lingkungan

Keunggulan Inovasi
l Pengendalian alang-alang non-kimiawi, ramah lingkungan
l Agen pengendali hayati, nyamuk ganjur dapat berkembang sendiri secara terus-

menerus di lapang, ekonomis dan efisien
l Mudah dilakukan, cukup menyebar nyamuk dewasa yang siap bertelur di areal 

alang-alang

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Purnama Hidayat Ikbal Aviansyah, Bayu Lintang Gumilang dan

Arini

Status Paten : TIDAK INGIN DIPATENKAN

Sumber:   109 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Sistem pengukuran akurat secara waktu-nyata, dengan hasil yang dapat dilihat 
secara langsung, terintegrasi dengan sistem pencatatan digital untuk pemantauan 
kualitas proses produksi menjadi inovasi yang sangat dibutuhkan oleh industri.

Keunggulan Inovasi
l Akurasi tinggi, praktis dan mudah digunakan
l Kompatibel untuk diintegrasikan dengan perangkat komputer
l Dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pemakai dan tujuan tertentu
l Ramah lingkungan karena tidak membutuhkan reagen atau zat kimia perantara 

lainnya

l Diproduksi di dalam negeri sehingga memudahkan layanan purna jual

Potensi Aplikasi
Mengukur perubahan fisik larutan (warna, kekeruhan, kesadahan, salinitas dan 
lain-lain) akibat perubahan konsentrasi zat terlarut, dibanding dengan larutan 
referensi (kalibrator) dan diaplikasikan di industri minuman atau industri lain yang 
memanfaatkan cairan ditahapan produksinya.

Inovator
Nama : Husin Alatas; Mamat Rahmat; Hasan Mayditia; Fabian Rinaldi

Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   102 Inovasi Indonesia

Mata Ajaib
Magic Eye

OptIPB Sensor, Sensor Optik Berbasis Kristal 
Fotonik untuk Kendali Mutu Larutan secara Waktu-
Nyata dan Kontinu

Kendali mutu larutan merupakan komponen penting dalam industri minuman
atau industri lain yang memanfaatkan cairan dalam tahap produksinya. Sistem
kendali mutu yang kini digunakan umumnya memakai cara kimia sehingga
butuh waktu pengujian relatif lama. OptIPB Sensor dengan platform kristal
fotonik, adalah sensor optik yang bersifat waktu-nyata dan kontinu, serta
memiliki sensitivitas tinggi dan non-kimiawi, sehingga dalam operasionalnya
tidak memerlukan zat perantara lain.

Hasil pengukuran dapat dilihat langsung maupun ditransfer ke dalam basis data
untuk keperluan misalnya Statistical Process Control (SPC). OptIPB Sensor 
mengukur indeks bias larutan dan mengacu pada larutan referensi (kalibrator)
mampu menunjukkan perubahan tingkat kekeruhan, warna, kesadahan,
salinitas dan lain-lain.

OptIPB sensor with photonic crystal platform is a non-chemical continuous
optical sensor for solution with high sensitivity, accurate measurement and need
no reagent.

OptIPB sensor provides real-rime result that can be seen immediately on display
and/or recorded in a database system which is necessary for monitoring purpose
(SPC). This is the right instrument necessary for quality control in industries
working with liquid.



415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia Tahun 2018

44 45

Perspektif
Sistem pengukuran akurat secara waktu-nyata, dengan hasil yang dapat dilihat 
secara langsung, terintegrasi dengan sistem pencatatan digital untuk pemantauan 
kualitas proses produksi menjadi inovasi yang sangat dibutuhkan oleh industri.

Keunggulan Inovasi
l Akurasi tinggi, praktis dan mudah digunakan
l Kompatibel untuk diintegrasikan dengan perangkat komputer
l Dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pemakai dan tujuan tertentu
l Ramah lingkungan karena tidak membutuhkan reagen atau zat kimia perantara 

lainnya

l Diproduksi di dalam negeri sehingga memudahkan layanan purna jual

Potensi Aplikasi
Mengukur perubahan fisik larutan (warna, kekeruhan, kesadahan, salinitas dan
lain-lain) akibat perubahan konsentrasi zat terlarut, dibanding dengan larutan
referensi (kalibrator) dan diaplikasikan di industri minuman atau industri lain yang 
memanfaatkan cairan ditahapan produksinya.

Inovator
Nama : Husin Alatas; Mamat Rahmat; Hasan Mayditia; Fabian Rinaldi

Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Mata Ajaib
Magic Eye

OptIPB Sensor, Sensor Optik Berbasis Kristal 
Fotonik untuk Kendali Mutu Larutan secara Waktu-
Nyata dan Kontinu

Kendali mutu larutan merupakan komponen penting dalam industri minuman 
atau industri lain yang memanfaatkan cairan dalam tahap produksinya. Sistem 
kendali mutu yang kini digunakan umumnya memakai cara kimia sehingga 
butuh waktu pengujian relatif lama. OptIPB Sensor dengan platform kristal 
fotonik, adalah sensor optik yang bersifat waktu-nyata dan kontinu, serta 
memiliki sensitivitas tinggi dan non-kimiawi, sehingga dalam operasionalnya 
tidak memerlukan zat perantara lain.

Hasil pengukuran dapat dilihat langsung maupun ditransfer ke dalam basis data 
untuk keperluan misalnya Statistical Process Control (SPC). OptIPB Sensor 
mengukur indeks bias larutan dan mengacu pada larutan referensi (kalibrator) 
mampu menunjukkan perubahan tingkat kekeruhan, warna, kesadahan, 
salinitas dan lain-lain.

OptIPB sensor with photonic crystal platform is a non-chemical continuous 
optical sensor for solution with high sensitivity, accurate measurement and need 
no reagent.

OptIPB sensor provides real-rime result that can be seen immediately on display 
and/or recorded in a database system which is necessary for monitoring purpose 
(SPC). This is the right instrument necessary for quality control in industries 
working with liquid.
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Lalat Ganjur Orseolia javanica Kieffer & amp; van
Leeuwen-Reijvaan (Diptera: Cecidomyiidae) sebagai
Agen Pengenali Hayati Alang-alang

Nyamuk Ganjur
Perusak Alang-

alang
The Gall Midge
which Destroys

Alang-alang
(Cogongrass)

Alang-alang (Imperata cylindrical) merupakan gulma invasif yang dapat
mengancam produktivitas pertanian Indonesia. Diperkirakan luas lahan
alang-alang di Indonesia mencapai 64.5 juta ha yang umunya dikendalikan
dengan herbisida, bahan kimia yang dapat menimbulkan efek samping
berupa pencemaran lingkungan.

Pengendalian alang-alang yang ramah lingkungan ini memanfaatkan musuh
alami alang-alang, yaitu nyamuk ganjur alang-alang Orseolia Javanica untuk 
menekan populasi alang-alang di lapangan. Fase larva dan pupa nyamuk
ganjur menyerang dan berkembang di dalam alang-alang, sehingga alang- 
alang akan tumbuh tidak normal, berbentuk seperti tabung, berwarna
merah-keunguan dan ujungnya meruncing. Serangan nyamuk ganjur ini di
lapang dapat menekan populasi alang-alang sebesar 30%.

This weed control innovation utilizes the alang-alang gall midge Orseolia
javanica which feeds on alang-alang only. The gall midge larvae grow inside
a gall formed of alang-alang, tube shaped like, and pointed at the end. The
gall midge are able to multiply its population in the field and control up to
30% of alang-alang population. Hence, this weed control method is
environmentally friendly.

Perspektif
Penggunaan herbisida kimia meskipun efektif mengendalikan gulma, namun memiliki
efek negatif diantaranya pencemaran lingkungan. Inovasi ini menawarkan 
pengendalian gulma yang ramah lingkungan

Keunggulan Inovasi
l Pengendalian alang-alang non-kimiawi, ramah lingkungan
l Agen pengendali hayati, nyamuk ganjur dapat berkembang sendiri secara terus-

menerus di lapang, ekonomis dan efisien
l Mudah dilakukan, cukup menyebar nyamuk dewasa yang siap bertelur di areal

alang-alang

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Purnama Hidayat Ikbal Aviansyah, Bayu Lintang Gumilang dan

Arini

Status Paten : TIDAK INGIN DIPATENKAN
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“PORL” Pomade Rumput Laut Sargassum sp.
Diperkaya Tropical Herbs untuk Rambut Sehat
dan Stylish

Minyak Rambut
dari Laut

Pomade from
The Sea

Rumput laut merupakan komoditi yang semakin banyak dimanfaatkan
untuk kegunaan farmasi, pangan, dan kosmetika; karena kaya akan vitamin
dan antioksidan.

Inovasi ini menawarkan produk “PORL” (Pomade Rumput Laut) yang
berbahan dasar rumput laut. Bahan rumput laut digunakan sebagai
penstabil, pembentuk gel, dan sumber vitamin. Minyak kemiri dan minyak
jarak ditambahkan sebagai antibakteri, penyeimbang pH kulit kepala, dan
membantu produksi minyak alami rambut. Selain memberikan kesan fresh
dan stylish, PORL bermanfaat untuk menyuburkan dan mencegah 
terjadinya penurunan pigmen rambut. Produk ini dapat ditawarkan ke
segmen pasar yang luas, bagi kanak-kanak, remaja hingga usia dewasa.

This innovation offers "PORL" pomade made from seaweed. Seaweed is
used as a stabilizer, gelling agent, and source of vitamins. Hazelnut and
castor oil are added as antibacterial, pH balancing, and to promote hair
lubrication. Aside to giving fresh and stylish impressions, PORL also promote
hair growth and prevent pigment loss of the hair. This product can be
position in wide target of market segments; to children, teenagers, as well as
adults customers.

Perspektif
Kekayaan laut Indonesia adalah yang terkaya di dunia. Di sisi lain, pemahaman akan 
kekayaan dan pemanfaatan sumberdaya laut kita, barangkali adalah yang paling
miskin.

Keunggulan Inovasi
l Memiliki kandungan vitamin dan antioksidan yang tinggi
l Mencegah penurunan kadar pigmen dalam rambut
l Proses pembuatan menggunakan teknologi yang sederhana

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Nurjanah, Taufik Hidayat, Ryan Fachrozan dan Akhmad Sudadi
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   109 Inovasi Indonesia
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Penjurian Nasi
yang Adil

Fair Trial for
Rice

Alat Tanak Nasi Labolatoris ( Altanalab )
Perspektif
Penelitian mengenai sifat tanak nasi dari berbagai jenis beras dapat digunakan 
sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk memilih beras, dan bagi 
peneliti serta pemerintah untuk mengembangkan varietas baru yang sesuai 
dengan preferensi konsumen .

Keunggulan Inovasi
l Waktu yang diperlukan untuk menanak relatif singkat (30 menit) 
l Dapat menganalisa 48-60 contoh beras dengan kapasitas masing-masing 50-60 

gram 
l Beras yang ditanak dengan Altanalab berasal dari bentuk butiran (beras, 

jagung, sorgum, dll) dan tidak perlu di cuci, sehingga materi pentingnya tidak 
hilang (misal serat kasar)

l Hasil tanak nasi altanab dapat digunakan untuk menilai kepulenan maupun 
keperaan dari varietas beras 

Potensi Aplikasi
Dapat digunakan oleh lembaga-lembaga penelitian, industri perguruan tinggi atau 
laboratorium yang bergerak di bidang pertanian dan pangan, baik peneliti 
perorangan ataupun institusi.

Inovator
Nama : H. Musa Hubeis

Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN  

Sumber:   103 Inovasi Indonesia

Biasanya beras dimanfaatkan untuk diolah menjadi nasi, atau digunakan
sebagai bahan pembuat berbagai macam panganan dan kue-kue. Jenis
beras yang berbeda dapat mempunyai sifat nasi hasil tanak yang berbeda
pula. Alat tanak nasi laboratoris (altanalab) ini dapat digunakan untuk
mengukur sifat-sifat tanak dari berbagai jenis beras, misalnya sifat
pulen/pera, penyerapan air dan sifat-sifat yang terkait dengan pembuatan
berbagai macam kue dan snacks (pengembangan).

Altanalab dapat juga digunakan untuk mengolah beras atau butiran lainnya
menjadi nasi untuk keperluan uji organoleptik (inderawi). Selain itu alat
tersebut juga memiliki kemampuan untuk memasak bahan berbeda pada
waktu yang bersamaan dan dengan perlakuan yang seragam.            

There are many varieties of rice, with different characteristics when cooked.

This instrument called Altanalab makes the rice comparison process easy. it
is capable of cooking different types of rice at the same time with the same
treatment. It can also be used for the organoleptic quality test, such as
appearance, color, flavor, texture and taste.
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Penjurian Nasi 
yang Adil

Fair Trial for 
Rice 

Alat Tanak Nasi Labolatoris ( Altanalab ) 
Perspektif
Penelitian mengenai sifat tanak nasi dari berbagai jenis beras dapat digunakan 
sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk memilih beras, dan bagi 
peneliti serta pemerintah untuk mengembangkan varietas baru yang sesuai 
dengan preferensi konsumen .

Keunggulan Inovasi
l Waktu yang diperlukan untuk menanak relatif singkat (30 menit)
l Dapat menganalisa 48-60 contoh beras dengan kapasitas masing-masing 50-60

gram
l Beras yang ditanak dengan Altanalab berasal dari bentuk butiran (beras,

jagung, sorgum, dll) dan tidak perlu di cuci, sehingga materi pentingnya tidak 
hilang (misal serat kasar)

l Hasil tanak nasi altanab dapat digunakan untuk menilai kepulenan maupun
keperaan dari varietas beras

Potensi Aplikasi
Dapat digunakan oleh lembaga-lembaga penelitian, industri perguruan tinggi atau 
laboratorium yang bergerak di bidang pertanian dan pangan, baik peneliti 
perorangan ataupun institusi.

Inovator
Nama : H. Musa Hubeis

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN  

Biasanya beras dimanfaatkan untuk diolah menjadi nasi, atau digunakan 
sebagai bahan pembuat berbagai macam panganan dan kue-kue. Jenis 
beras yang berbeda dapat mempunyai sifat nasi hasil tanak yang berbeda 
pula. Alat tanak nasi laboratoris (altanalab) ini dapat digunakan untuk 
mengukur sifat-sifat tanak dari berbagai jenis beras, misalnya sifat 
pulen/pera, penyerapan air dan sifat-sifat yang terkait dengan pembuatan 
berbagai macam kue dan snacks (pengembangan).

Altanalab dapat juga digunakan untuk mengolah beras atau butiran lainnya 
menjadi nasi untuk keperluan uji organoleptik (inderawi). Selain itu alat 
tersebut juga memiliki kemampuan untuk memasak bahan berbeda pada 
waktu yang bersamaan dan dengan perlakuan yang seragam.                                                                               

There are many varieties of rice, with different characteristics when cooked.

This instrument called Altanalab makes the rice comparison process easy. it 
is capable of cooking different types of rice at the same time with the same 
treatment. It can also be used for the organoleptic quality test, such as 
appearance, color, flavor, texture and taste.
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“PORL” Pomade Rumput Laut Sargassum sp.
Diperkaya Tropical Herbs untuk Rambut Sehat
dan Stylish

Minyak Rambut
dari Laut

Pomade from
The Sea

Rumput laut merupakan komoditi yang semakin banyak dimanfaatkan
untuk kegunaan farmasi, pangan, dan kosmetika; karena kaya akan vitamin
dan antioksidan.

Inovasi ini menawarkan produk “PORL” (Pomade Rumput Laut) yang 
berbahan dasar rumput laut. Bahan rumput laut digunakan sebagai
penstabil, pembentuk gel, dan sumber vitamin. Minyak kemiri dan minyak 
jarak ditambahkan sebagai antibakteri, penyeimbang pH kulit kepala, dan 
membantu produksi minyak alami rambut. Selain memberikan kesan fresh
dan stylish, PORL bermanfaat untuk menyuburkan dan mencegah 
terjadinya penurunan pigmen rambut. Produk ini dapat ditawarkan ke
segmen pasar yang luas, bagi kanak-kanak, remaja hingga usia dewasa.

This innovation offers "PORL" pomade made from seaweed. Seaweed is
used as a stabilizer, gelling agent, and source of vitamins. Hazelnut and
castor oil are added as antibacterial, pH balancing, and to promote hair
lubrication. Aside to giving fresh and stylish impressions, PORL also promote
hair growth and prevent pigment loss of the hair. This product can be
position in wide target of market segments; to children, teenagers, as well as
adults customers.

Perspektif
Kekayaan laut Indonesia adalah yang terkaya di dunia. Di sisi lain, pemahaman akan 
kekayaan dan pemanfaatan sumberdaya laut kita, barangkali adalah yang paling 
miskin.

Keunggulan Inovasi
l Memiliki kandungan vitamin dan antioksidan yang tinggi
l Mencegah penurunan kadar pigmen dalam rambut
l Proses pembuatan menggunakan teknologi yang sederhana

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Nurjanah, Taufik Hidayat, Ryan Fachrozan dan Akhmad Sudadi
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Refraksi Batok dan Enrichment Bungkil Inti Sawit
untuk Menghasilkan Bahan Baku Industri Pakan
Berkualitas Tinggi

Pisahkan dan
Ciptakan Nilai
Separate and

Create the Value
Bungkil inti sawit (palm kernel meal) mengandung berbagai nutrisi yang
diperlukan untuk pakan ternak. Namun, kandungan batok pada bungkil
mengandung serat kasar yang tidak dapat dicerna oleh ternak.

Pada inovasi ini, batok pada bungkil dipisahkan dengan metode 
penyaringan dan pemisahan menggunakan aliran udara, kemudian 
dilakukan proses pelleting dan crumbling, untuk mendapatkan bungkil inti
sawit dengan kadar serat kasar lebih rendah, kadar protein kasar lebih tinggi
dan kecepatan pelepasan nutrisi bungkil yang sesuai dengan fisiologi
pencernaan ternak. Dengan produksi tahunan pakan ternak sebesar 16,4
juta ton, potensi kebutuhan akan olahan bungkil sawit ini bisa mencapai 0,8-
1,6 juta ton per tahun.

Palm kernel meal contains various nutrition, that is needed to produce
animal feed. However, palm kernel meal contain crude fiber from kernel shell
that cannot be digested by livestock. In this innovation, the shell component
is separated by airflow refraction, crumbled, and pelletized to produce a
better quality palm kernel meal; with lower crude fiber content, higher crude
protein content, and better digestibility.

Perspektif
Limbah adalah akibat dari ketidak-mampuan ilmu dan teknologi, untuk secara 
ekonomis memisahkan bagian yang berguna untuk hal tertentu, dengan bagian yang 
berguna untuk hal yang lain.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku tersedia melimpah
l Proses pengolahan relatif sederhana
l Dapat digunakan baik untuk ternak unggas maupun ruminansia
l Harganya berpotensi kompetitif dibanding bungkil kedelai dan bungkil jagung

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Nahrowi, Zaenal Abidin, Agus Wiyono dan  Anuraga Jayanegara
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   109 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Reduce- Mengurangi penggunaan air baru, Reuse - Menggunakan ulang air yang 
ada dan Recycle- mendaur ulang air yang kotor, menjadikan budidaya perikanan 
dengan sirkulasi tertutup lebih aman, praktis, ekonomis dan menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
l Meningkatkan efisiensi penggunaan air, energi dan tenaga manusia 
l Menurunkan investasi sarana dan prasarana 
l Pengisian akuarium menjadi lebih praktis 
l Level air di setiap akuarium seragam dan mudah disesuaikan
l Mengatur suhu air dan kadar oksigen mudah dilakukan 

Potensi Aplikasi
Industri perikanan, ikan hias, kolam, dan tambak.

Inovator
Nama  : Budi Indra Setiawan

Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:   103 Inovasi Indonesia

Kurangi,
Resirkulasi dan

saring airnya
Reduce,

Recirculate and
Filter the water

Akuarium Multiguna

Budidaya perikanan memerlukan sirkulasi air yang baik, sehingga umumnya
dilakukan dekat dengan sumber air seperti sungai. Sirkulasi air sangat
tergantung pada sumber air yang debit dan kualitasnya tidak terjamin.
Resiko air tercemar polutan, bibit penyakit, dan temperaturnya tidak
optimum membuat budidaya secara konvensional beresiko tinggi.

Akuarium multiguna menggunakan sistem resirkulasi air, sehingga 
penggantian air bisa dilakukan 30 hari sekali. Sistem ini menggunakan satu 
jenis bak/akuarium saja, dan bisa sebagai bak untuk ikan, filtrasi, tandon
ataupun suplai. Untuk mempertahankan temperatur yang optimum,
kolektor surya sebagai penghangat air bisa di gunakan.

Aquaculture requires good water circulation and conventionally it is
situated near body of water such as a river, which water-quality is poor, if not
questionable.

Multipurpose aquarium uses re-cilcurated water system and uses only one
multipurpose-type of thank, for fish, filtration, reciculation, or reservoIt
needs fresh water only once every 30 days, and with solar heating system
can keep the water at optimum temperature.
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Perspektif
Reduce- Mengurangi penggunaan air baru, Reuse - Menggunakan ulang air yang 
ada dan Recycle- mendaur ulang air yang kotor, menjadikan budidaya perikanan 
dengan sirkulasi tertutup lebih aman, praktis, ekonomis dan menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
l Meningkatkan efisiensi penggunaan air, energi dan tenaga manusia 
l Menurunkan investasi sarana dan prasarana
l Pengisian akuarium menjadi lebih praktis
l Level air di setiap akuarium seragam dan mudah disesuaikan
l Mengatur suhu air dan kadar oksigen mudah dilakukan

Potensi Aplikasi
Industri perikanan, ikan hias, kolam, dan tambak.

Inovator
Nama : Budi Indra Setiawan

Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Kurangi, 
Resirkulasi dan 

saring airnya 
Reduce, 

Recirculate and 
Filter the water 

Akuarium Multiguna 

Budidaya perikanan memerlukan sirkulasi air yang baik, sehingga umumnya 
dilakukan dekat dengan sumber air seperti sungai. Sirkulasi air sangat 
tergantung pada sumber air yang debit dan kualitasnya tidak terjamin. 
Resiko air tercemar polutan, bibit penyakit, dan temperaturnya tidak 
optimum membuat budidaya secara konvensional beresiko tinggi.

Akuarium multiguna menggunakan sistem resirkulasi air, sehingga
penggantian air bisa dilakukan 30 hari sekali. Sistem ini menggunakan satu 
jenis bak/akuarium saja, dan bisa sebagai bak untuk ikan, filtrasi, tandon 
ataupun suplai. Untuk mempertahankan temperatur yang optimum, 
kolektor surya sebagai penghangat air bisa di gunakan.

Aquaculture requires good water circulation and conventionally it is 
situated near body of water such as a river, which water-quality is poor, if not 
questionable.

Multipurpose aquarium uses re-cilcurated water system and uses only one 
multipurpose-type of thank, for fish, filtration, reciculation, or reservoIt 
needs fresh water only once every 30 days, and with solar heating system 
can keep the water at optimum temperature.
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Refraksi Batok dan Enrichment Bungkil Inti Sawit
untuk Menghasilkan Bahan Baku Industri Pakan
Berkualitas Tinggi

Pisahkan dan
Ciptakan Nilai
Separate and

Create the Value
Bungkil inti sawit (palm kernel meal) mengandung berbagai nutrisi yang
diperlukan untuk pakan ternak. Namun, kandungan batok pada bungkil
mengandung serat kasar yang tidak dapat dicerna oleh ternak.

Pada inovasi ini, batok pada bungkil dipisahkan dengan metode 
penyaringan dan pemisahan menggunakan aliran udara, kemudian 
dilakukan proses pelleting dan crumbling, untuk mendapatkan bungkil inti
sawit dengan kadar serat kasar lebih rendah, kadar protein kasar lebih tinggi 
dan kecepatan pelepasan nutrisi bungkil yang sesuai dengan fisiologi
pencernaan ternak. Dengan produksi tahunan pakan ternak sebesar 16,4
juta ton, potensi kebutuhan akan olahan bungkil sawit ini bisa mencapai 0,8-
1,6 juta ton per tahun.

Palm kernel meal contains various nutrition, that is needed to produce
animal feed. However, palm kernel meal contain crude fiber from kernel shell
that cannot be digested by livestock. In this innovation, the shell component
is separated by airflow refraction, crumbled, and pelletized to produce a
better quality palm kernel meal; with lower crude fiber content, higher crude
protein content, and better digestibility.

Perspektif
Limbah adalah akibat dari ketidak-mampuan ilmu dan teknologi, untuk secara 
ekonomis memisahkan bagian yang berguna untuk hal tertentu, dengan bagian yang
berguna untuk hal yang lain.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku tersedia melimpah
l Proses pengolahan relatif sederhana
l Dapat digunakan baik untuk ternak unggas maupun ruminansia
l Harganya berpotensi kompetitif dibanding bungkil kedelai dan bungkil jagung

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Nahrowi, Zaenal Abidin, Agus Wiyono dan  Anuraga Jayanegara
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Pengembangan Foaming Agent dari Minyak Sawit
sebagai Racun Api untuk Pemadam Kebakaran

Dari Sawit untuk
Sawit

From Palm for
Palm

Perluasan kebun sawit di lahan gambut telah meningkatkan bahaya
kebakaran lahan yang sulit dipadamkan. Salah satu bahan pemadam
kebakaran yang efektif untuk kebakaran lahan besar adalah busa. Material
busa untuk pemadam kebakaran memerlukan foaming agent berupa
surfaktan yang selama ini masih diimpor dan harganya relatif mahal.

Inovasi ini memformulasikan foaming agent ramah lingkungan melalui
proses saponifikasi asam lemak dan metil ester dari minyak sawit. Foaming
agent ini memiliki sifat yang mudah terdegradasi, sehingga aman bagi
lingkungan. Konsentrat busa yang dihasilkan pun memiliki stabilitas busa
yang baik hingga hari ketiga, yaitu sekitar 77-91%.

Extensification of palm plantation has significantly increase land fire
hazards, which is difficult to extinguish. One of the effective land fire fighting
is by using foaming agent, which is mostly imported and expensive. This
innovation formulates environmentally friendly foaming agent through
saponification process of fatty acids and methyl ester of palm oil. This
foaming agent is biodegradable, so that it is safe for the environment. The
foam concentrate has a good foam stability up to the third day (77-91%).

Perspektif
Ekosistem alam memiliki kemampuan menjaga kelestariannya sendiri, jika tidak 
diganggu oleh ulah manusia. Adalah tugas inovasi teknologi untuk mengembalikan
kemampuan alami ini.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku tersedia berlimpah
l Mudah terdegradasi secara alami, sehingga aman lingkungan
l Memiliki stabilitas busa yang baik untuk pemadam kebakaran tipe A

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Mira Rivai, Erliza Hambali, Ani Suryani, Rista Fitria dan Shaeful

Firmansyah
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   109 Inovasi Indonesia
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Pot Pupuk 
Praktis

Practical
Compost Pots 

Pot Berbahan Dasar Organik untuk Pembibitan
Tanaman Kehutanan

Perspektif
Penggunaan limbah organik untuk pembuatan pot, menghasilkan pot untuk 
pembibitan yang praktis, ramah lingkungan dan mengandung unsur hara yang 
dapat menjadi pupuk untuk bibit tanaman.

Keunggulan Inovasi
l Mengusung konsep (Reduce, Reuse, Recyle, Replanting, and Replace)
l Bahan baku yang digunakan adalah bahan baku alami dan memanfaatkan 

sampah organik
l Praktis dan mengandung unsur hara sehingga tidak perlu menambah pupuk 

saat ditanam di lapangan 
l Waktu tanam lebih efisien karena tidak perlu membuka pot terlebih dahulu 

dan kerusakan pada akar dapat dihindari 

Potensi Aplikasi
Pot berbahan dasar organik mempunyai potensi aplikasi yang sangat luas, tidak 
hanya untuk pembibitan tanaman kehutanan tapi juga tanaman perkebunan, 
tanaman pertanian bahkan tanaman hias.

Inovator
Nama  : Sri Wilarso Budi; Lina Karlinasari; Andi Sukendro

Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN   

Sumber:   103 Inovasi Indonesia

Kebutuhan bibit tanaman hutan terus meningkat. Di tahun 2010 saja,
pemerintah menargetkan untuk menanam satu milyar pohon. Selama ini, pot
yang digunakan untuk pembibitan adalah polybag yang berbahan dasar
polietilen (PE). Sayangnya kantong polietilen adalah berbahan yang tidak ramah
lingkungan karena sulit terurai di alam.

Inovasi ini adalah membuat pot untuk pembibitan dengan bahan dasar limbah
bahan organik. Dengan pot ini, penanaman bibit di lapangan menjadi mudah,
cepat dan tingkat kegagalan tanam (bibit mati karena pemindahan) dapat
ditekan. Selain itu, pot ini ramah lingkungan, karena mudah terurai oleh
mikroorganisme tanah, dan mengandung unsur hara yang berfungsi sebagai
kompos/pupuk tanaman.

The demand for forest plants seedlings is growing. The government had set a
target to replant one billion forest plants in 2010 alone. Polyethylene  (PE) bags
are the most commonly used, though unfortunately they are not 
environmentally friendly.

Seedling pots made from organic waste are developed to replace PE polybags.
This innovative pots can directly be planted in the field without removing, more
pratical and eco-friendly. Furthermore, the decomposing organic waste pots
contains plant nutrients that will make the plants survive and grow better.
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Pot Pupuk 
Praktis 

Practical 
Compost Pots 

Pot Berbahan Dasar Organik untuk Pembibitan 
Tanaman Kehutanan

Perspektif
Penggunaan limbah organik untuk pembuatan pot, menghasilkan pot untuk 
pembibitan yang praktis, ramah lingkungan dan mengandung unsur hara yang 
dapat menjadi pupuk untuk bibit tanaman.

Keunggulan Inovasi
l Mengusung konsep (Reduce, Reuse, Recyle, Replanting, and Replace)
l Bahan baku yang digunakan adalah bahan baku alami dan memanfaatkan 

sampah organik
l Praktis dan mengandung unsur hara sehingga tidak perlu menambah pupuk 

saat ditanam di lapangan
l Waktu tanam lebih efisien karena tidak perlu membuka pot terlebih dahulu

dan kerusakan pada akar dapat dihindari

Potensi Aplikasi
Pot berbahan dasar organik mempunyai potensi aplikasi yang sangat luas, tidak 
hanya untuk pembibitan tanaman kehutanan tapi juga tanaman perkebunan, 
tanaman pertanian bahkan tanaman hias.

Inovator
Nama : Sri Wilarso Budi; Lina Karlinasari; Andi Sukendro

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN   

Kebutuhan bibit tanaman hutan terus meningkat. Di tahun 2010 saja, 
pemerintah menargetkan untuk menanam satu milyar pohon. Selama ini, pot 
yang digunakan untuk pembibitan adalah polybag yang berbahan dasar 
polietilen (PE). Sayangnya kantong polietilen adalah berbahan yang tidak ramah 
lingkungan karena sulit terurai di alam.

Inovasi ini adalah membuat pot untuk pembibitan dengan bahan dasar limbah 
bahan organik. Dengan pot ini, penanaman bibit di lapangan menjadi mudah, 
cepat dan tingkat kegagalan tanam (bibit mati karena pemindahan) dapat 
ditekan. Selain itu, pot ini ramah lingkungan, karena mudah terurai oleh 
mikroorganisme tanah, dan mengandung unsur hara yang berfungsi sebagai 
kompos/pupuk tanaman.

The demand for forest plants seedlings is growing. The government had set a 
target to replant one billion forest plants in 2010 alone. Polyethylene  (PE) bags 
are the most commonly used, though unfortunately they are not 
environmentally friendly.

Seedling pots made from organic waste are developed to replace PE polybags. 
This innovative pots can directly be planted in the field without removing, more 
pratical and eco-friendly. Furthermore, the decomposing organic waste pots 
contains plant nutrients that will make the plants survive and grow better. 
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Pengembangan Foaming Agent dari Minyak Sawit
sebagai Racun Api untuk Pemadam Kebakaran

Dari Sawit untuk
Sawit

From Palm for
Palm

Perluasan kebun sawit di lahan gambut telah meningkatkan bahaya 
kebakaran lahan yang sulit dipadamkan. Salah satu bahan pemadam
kebakaran yang efektif untuk kebakaran lahan besar adalah busa. Material
busa untuk pemadam kebakaran memerlukan foaming agent berupa
surfaktan yang selama ini masih diimpor dan harganya relatif mahal.

Inovasi ini memformulasikan foaming agent ramah lingkungan melalui
proses saponifikasi asam lemak dan metil ester dari minyak sawit. Foaming
agent ini memiliki sifat yang mudah terdegradasi, sehingga aman bagi
lingkungan. Konsentrat busa yang dihasilkan pun memiliki stabilitas busa
yang baik hingga hari ketiga, yaitu sekitar 77-91%.

Extensification of palm plantation has significantly increase land fire
hazards, which is difficult to extinguish. One of the effective land fire fighting
is by using foaming agent, which is mostly imported and expensive. This
innovation formulates environmentally friendly foaming agent through
saponification process of fatty acids and methyl ester of palm oil. This
foaming agent is biodegradable, so that it is safe for the environment. The
foam concentrate has a good foam stability up to the third day (77-91%).

Perspektif
Ekosistem alam memiliki kemampuan menjaga kelestariannya sendiri, jika tidak 
diganggu oleh ulah manusia. Adalah tugas inovasi teknologi untuk mengembalikan
kemampuan alami ini.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku tersedia berlimpah
l Mudah terdegradasi secara alami, sehingga aman lingkungan
l Memiliki stabilitas busa yang baik untuk pemadam kebakaran tipe A

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Mira Rivai, Erliza Hambali, Ani Suryani, Rista Fitria dan Shaeful

Firmansyah
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Perspektif
Inovasi ini melakukan lebih dari sekadar mengubah limbah menjadi sesuatu yang 
lebih berguna, yaitu menawarkan substitusi material kayu dengan sifat khas alami 
anti serangga (nyamuk).

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan limbah yang dianggap tidak bermanfaat  
l Proses pembuatan cukup sederhana            
l Papan partikel yang dihasilkan memiliki bau khas akar wangi yang dapat 

mengusir nyamuk

Potensi Aplikasi
Papan partikel dapat digunakan untuk mengganti kayu sebagai bahan bangunan. 
Penemuan ini bisa digunakan pada industri peralatan dan mesin serta industri 
tekstil, kertas, dan lain-lain.

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Paribotro Sutigno                                     
Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:  100 Inovasi Indonesia
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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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Catat Panjang
dan Berat
Sekaligus

Record Length
and Weight at
Once

Instrumentasi Pengukur Panjang dan Berat Ikan

Inovasi ini bertujuan mengantarkan nelayan dan perikanan Indonesia
menyambut era Industry 4.0, dimana selama ini penyediaan data dasar
secara real time di bidang perikanan masih terlalu lambat dan tidak akurat,
salah satunya adalah data panjang-berat ikan hasil tangkapan. Pengukuran
panjang ikan dilakukan dengan sensor ultrasonik dan infra merah
yang ditempatkan di atas papan dan dilengkapi dengan sensor berat.
Sistem dilengkapi dengan aplikasi berbasis Android untuk memudahkan
pemasukan data spesies maupun pengenal ikan lainnya dan terhubung
dengan server database sehingga hasil pengukuran dapat digunakan
bersama untuk berbagai keperluan.

This innovation aims to support Indonesian fisheries to face the Industry
4.0 challenges, because the provision of basic real-time data in the fisheries
sector is still too slow and inaccurate. One of basic data is the length and
weight of fish catch. The length measurement of fish is carried out with
ultrasonic and infrared sensors placed on a board equipped with weight
sensor. The system is running on Android-based application to facilitate
direct entry of fish data. This system is directly connected to a database
server, so that the measurement results can be used together for various
analysis purposes.
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Perspektif
Sebuah metode pengukuran massa karbon pohon yang handal bisa menjadi 
sumbangan berarti untuk mengindustrikan dan memodernisasikan sektor 
kehutanan, serta memudahkan pemanfaatan perdagangan karbon global.

Keunggulan Inovasi
l Pengukuran tidak merusak pohon 
l Cara penghitungan yang sederhana, praktis, mudah dan cepat 
l Mudah diterapkan oleh masyarakat 
l Memperkecil resiko kecelakaan dalam tugas pengukuran pohon 

Potensi Aplikasi
Alat ukur ini bisa dipakai oleh praktisi kehutanan, pengusaha industri kehutanan, 
bahkan oleh masyarakat luas .

Inovator
Nama : Elias; Nyoman Jaya Wistara   

Status Paten  : TELAH DI DAFTARKAN   

Sumber:   103 Inovasi Indonesia

Ikat ' Pinggang'
Pohon Pengukur

'Berat'
Tree's 'Mass'

Measuring
'Waist Belt'

Alat Timbangan Biomassa dan Massa Karbon
Pohon

Pengukuran "massa karbon" pohon secara reguler menjadi semakin
diperlukan dewasa ini ; baik untuk keperluan industri kehutanan, maupun
dalam rangka " carbon trading". Oleh karena itu, perlu dikembangkan alat
dan cara pengukuran biomassa pohon dan massa karbon pohon yang
mudah, tidak merusak dan akurat.

Pengembangan alat ukur biomassa dan massa karbon pohon dilakukan 
dengan dasar model persamaan alometrik. Data  yang diukur di lapangan 
dan hasil uji kadar karbon pohon di laboratorium di analisis, untuk
selanjutnya dihasilkan pita ukur massa karbon yang praktis, mudah
digunakan dan tidak merusak pohon.

Measuring carbon mass of trees regularly is now becoming more important,
for forestry industries, as well as in the context of "carbon trading". Practical
tools and methods need to be developed to support this.

Using allometric equation, trees size data from the field is analyzed and
compared with their carbon mass data in the lab. From these approach a
pratical, non-destructive and easy to use measuring band is developed.
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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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Papan Wangi 
Anti Nyamuk

Mosquito 
Repellent 

Fragrant Board

Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan 
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoides Stapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum 
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 
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Perspektif
Ketersediaan data ikan tangkapan nelayan yang real-time dan akurat akan
menciptakan nilai dan manfaat bukan hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi
seluruh stakeholders di sepanjang rantai pasok ikan, dari nelayan sampai ke
konsumen akhir.

Keunggulan Inovasi
• Menyediakan data panjang dan berat setiap ikan sekaligus
• Meningkatkan partisipasi nelayan dan pembudidaya ikan dalam pencatatan

data perikanan
• Sistem terhubung dengan server database sehingga hasil pengukuran dapat

digunakan bersama untuk berbagai keperluan

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat dimanfaatkan baik oleh pelaku perikanan tangkap maupun perikanan budidaya,
untuk keperluan statistik pemerintah, serta untuk kegiatan riset dan penelitian di bidang perikanan

Inovator
Nama : Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, MSc, Muhammad Iqbal, MSi
Status Paten : Dalam Proses Pengajuan
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Perspektif
Inovasi ini melakukan lebih dari sekadar mengubah limbah menjadi sesuatu yang 
lebih berguna, yaitu menawarkan substitusi material kayu dengan sifat khas alami 
anti serangga (nyamuk).

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan limbah yang dianggap tidak bermanfaat  
l Proses pembuatan cukup sederhana            
l Papan partikel yang dihasilkan memiliki bau khas akar wangi yang dapat 

mengusir nyamuk

Potensi Aplikasi
Papan partikel dapat digunakan untuk mengganti kayu sebagai bahan bangunan. 
Penemuan ini bisa digunakan pada industri peralatan dan mesin serta industri 
tekstil, kertas, dan lain-lain.

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Paribotro Sutigno                                     
Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:  100 Inovasi Indonesia
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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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makanan 
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Potensi Aplikasi
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Perspektif
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Dari Lautan
untuk Bibirmu
From the
Ocean
for Your Lips

Aplikasi Bahan Baku Bubur Rumput Laut Sargassum sp.
dan Eucheuma cottonii dalam Pembuatan Kosmetik 
Lip Balm

Pelembab bibir (lip balm) perlu mengandung antioksidan dan bahan aktif
penghambat aktivitas radikal bebas, serta bisa mengatasi permasalahan
bibir lainnya. Inovasi ini menawarkan formula/ komposisi rumput laut
Sargassum sp. dan E. cottonii optimal untuk sediaan pelembab bibir.
Pelembab yang dihasilkan memiliki nilai IC50 antioksidan sebesar 576,41
ppm; dan Loss on Drying 3,52%. Nilai pH 5,39 telah sesuai dengan SNI dan
pH balance kulit normal manusia.

Lip balm needs to contain antioxidants and other active ingredients
to inhibit free radical activities, and overcome other lip problems. This
innovation offers an optimal formula/composition of seaweed Sargassum
sp. and E. cottonii for lip balm preparations. The resulting lip balm has an
antioxidant IC50 value of 576.41 ppm; and Loss on Drying of 3.52%. The
pH value of 5.39 is in accordance with SNI standards, and pH balance of a
normal human skin.

Perspektif
Wanita akan sangat berhati-hati mengulaskan bahan apapun di bibir
mereka, sehingga produk untuk bibir yang dibuat dari bahan alami pasti
lebih merebut hati.
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Genteng Ringan
Ramah Gempa

dan Bumi
Earth and

Quake Friendly
Light Roofing

Genteng Komposit dari Limbah Kayu dan Plastik
Perspektif
Inovasi peluang besar dalam pengembangannya sebagai produk yang 
memanfaatkan barang yang tak berguna menjadi berharga.

Keunggulan Inovasi
l Ketersediaan bahan baku melimpah 
l Lebih murah, ramah lingkungan, ringan, dan tak berdebu 
l Mudah pembuatan dan pemasangannya 

Potensi Aplikasi
Bagi kontraktor perumahan maupun masyarakat luas, karena ringan juga cocok 
untuk daerah rawan gempa.

Inovator
Nama  : Agus Sutejo

Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN 

Sumber:   103 Inovasi Indonesia

Pertambahan penduduk di Indonesia perlu diiringi lebih banyak 
pembangunan perumahan sederhana dan murah. Perumahan sederhana
butuh material yang ekonomis namun berkualitas, dimana salah satunya
adalah genteng rumah.

Genteng komposit dari kayu dan plastik bisa menjadi solusi yang baik. Bahan
plastik sisa yang dipotong kecil dan dicampur dengan serbuk kayu sisa 
gergajian. Campuran diletakkan pada cetakan genteng untuk kemudian 
dipress panas. Hasil proses berupa genteng yang ringan, tahan air, dan
mudah dalam pemasangannya. Karena ringan, genteng komposit juga baik
di gunakan di daerah rawan gempa.

The ever increasing population of Indonesia demands more economical
houses. The houses require economical materials with quality, such as roof.

Composite roof from wood and plastic waste is sample to produce and
ecologically friendly. The production process is using hot press, and to keep
the cost fairly competitive and recycled wastes can be used as materials. The
end products is light, water proof and does not smell. It is also suitable for
earthquake prone area.
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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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Papan Wangi 
Anti Nyamuk

Mosquito 
Repellent 

Fragrant Board

Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan 
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoides Stapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum 
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 
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Keunggulan Inovasi
• Pembuatan kosmetika dari bahan alami langsung merupakan inovasi yang

kompetitif
• karena kosmetika lain pada umumnya menggunakan sediaan ekstrak bahan

aktif.
• Penggunaan sediaan ekstrak meningkatkan biaya produksi, serta

risiko tersisanya residu pelarut kimia dari sediaan ekstraksi.
• Dapat mengklaim sebagai produk yang lebih aman, ramah lingkungan, zero

waste, dan dijamin sepenuhnya alami.
• Belum banyak produk yang dapat mengklaim sebagai produk kosmetika yang

dibuat sepenuhnya dari kekayaan laut.
• Meningkatkan nilai tambah rumput laut yang selama ini belum termanfaatkan

optimal.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat terus dikembangkan untuk membuat produk-produk alami lainnya, untuk
menciptakan nilai tambah bagi kekayaan rumput laut Indonesia yang saat ini belum termanfaatkan.
Prosesnya yang relatif sederhana, langsung, ramah lingkungan, dan zero-waste merupakan modal
yang kompetitif di masa depan.

Inovator
Nama : Prof. Dr. Ir. Nurjanah, MS, Dr. Asadatun Abdullah, S.Pi M.Si,

Ryan Fachrozan, S.Pi
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Inovator
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Sumber:  100 Inovasi Indonesia
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Lacak Rayap
dari Bunyinya
Track Termites  
from Its Sound

Pengembangan Sistem Deteksi Rayap Tanah
Coptotermes curvignathus (Isoptera Rhinotermitidae)
Berbasis Sinyal Akustik

Rayap adalah hama yang sangat merusak bagi bangunan kayu, dan secara
visual serangan rayap tidak terlihat. Inovasi ini adalah sistem deteksi
rayap non-destruktif berdasarkan sinyal akustik, dengan akurasi 91,88%;
memperbaiki tingkat akurasi metoda Lewis et.al (2004) sebesar 89,4%
dan bersifat “agak” destruktif, karena kayu target perlu dikupas untuk
pemasangan sensor akustik.

Termites are very damaging pests for most of wooden construction,
and even worse termite attacks are not visible. This innovation is a non-
destructive termite detection system based on acoustic signals, with
detection accuracy of 91.88%; better than Lewis et al. method (2004) of
89.4% and “somewhat” destructive, because the target wood needs to be
peeled to implant the acoustic sensors.
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Perspektif
Proses sederhana mencuci hasil panen kadang tidak dilakukan karena kurangnya 
motivasi. Menyediakan alat portabel manual yang dapat langsung digunakan di 
dekat lokasi panen bisa menjadi motivasi yang baik, apalagi bila meningkatkan 
kualitas dan harga panen.

Keunggulan Inovasi
l Terpangkasnya waktu proses penanganan pasca panen rumput laut 
l Menaikkan harga rumput laut sehingga lebih menguntungkan petani budidaya 

rumput laut
l Rumput laut yang dicuci lebih bersih dari kontaminan, merata dan konsisten.

Potensi Aplikasi
Pengguna alat ini adalah pengolah/industri rumput laut dan petani rumput laut .

Inovator
Nama  : Indra Jaya, Williandi Setiawan; Ayi Rachmat; Acta Withamana 

Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Sumber:   103 Inovasi Indonesia

Mesin Cuci 
Rumput Laut

Seaweed
Washing
Machine

Alat Pencuci Rumput Laut dengan Pedal Power

Rumput laut bisa menjadi komoditas utama di Indonesia, mengingat jumlah
pesisir yang sangat luas. Selama ini proses pasca panen rumput laut masih 
menjadi kendala, dimana hasil panen yang dibeli dari petani masih dalam
kondisi basah dan kotor. Inovasi ini merupakan alat pencuci rumput laut
yang menggunakan silinder berputar digerakkan dengan kekuatan pedal
power (dikayuh).

Alat ini menggunakan bagian dari sepeda, sehingga mudah untuk dipindah-
pindahkan ke berbagai lokasi panen. Proses pencucian rumput laut menjadi
lebih mudah dan ringan dikerjakan, hasil lebih merata dan konsisten. Petani
dan pembeli mendapatkan nilai tambah dari hasil rumput laut yang sudah
bersih dan tidak terkontaminasi.

Seaweed washing machine is a portable equipment and operated by pedal
power of bicycles.

This machine is mounted on a pedicab, so that it can be brought close to
seaweed harvest area, and provide services to seaweed farmers to clean the
seaweed.
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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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Papan Wangi 
Anti Nyamuk

Mosquito 
Repellent 

Fragrant Board

Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan 
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoides Stapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum 
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 
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Perspektif
Pengujian atau deteksi yang bersifat “non-destructive”, selain tidak
mengorbankan target, biasanya memberikan keuntungan lain yaitu lebih cepat,
lebih murah, dan lebih mudah dibanding pengujian yang bersifat “destructive”.

Keunggulan Inovasi
• Non-destruktif, tidak perlu merusak kayu untuk pemasangan sensor akustik.
• Dirancang untuk mendeteksi rayap terganas di Indonesia, yakni Coptotermes

curvignathus.
• Mampu mendeteksi sinyal rayap pada dimensi kayu (cm): 20 (panjang) x 9.5

(lebar) x 2.5 (dalam).

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat ditawarkan bagi perusahaan pengendali hama (pest control), atau bagi masyarakat
umum yang ingin melakukan pemeriksaan pada bangunan mereka sendiri. Aparat pemerintah juga
dapat memanfaatkan inovasi ini, antara lain untuk pemeriksaan pohon perkotaan dari serangan
rayap, atau menjadi bagian dari inspeksi keamanan bangunan.

Inovator
Nama : Prof. Dr. Ir. Kudang Boro Seminar, M.Sc, Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS,

Dr. Akhiruddin Maddu, S.Si, M.Si, Muhammad Achirul Nanda, STP
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Inovasi ini melakukan lebih dari sekadar mengubah limbah menjadi sesuatu yang 
lebih berguna, yaitu menawarkan substitusi material kayu dengan sifat khas alami 
anti serangga (nyamuk).

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan limbah yang dianggap tidak bermanfaat  
l Proses pembuatan cukup sederhana            
l Papan partikel yang dihasilkan memiliki bau khas akar wangi yang dapat 

mengusir nyamuk

Potensi Aplikasi
Papan partikel dapat digunakan untuk mengganti kayu sebagai bahan bangunan. 
Penemuan ini bisa digunakan pada industri peralatan dan mesin serta industri 
tekstil, kertas, dan lain-lain.

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Paribotro Sutigno                                     
Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:  100 Inovasi Indonesia
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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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Limbah BBM
Sumber BBM
Fuel Waste
to Fuel Source

Pemanfaatan Gliserol Hasil Samping Industri
Biodiesel sebagai Aditif pada Water Based Mud 
dan Oil Based Mud

Water Based Mud (WBM) dan Oil Based Mud (OBM) dengan bahan aditif
gliserol dan gliserol ester, selain merupakan drilling fluids ramah lingkungan
dan biodegradable, juga merupakan stabilitor yang potensial dalam proses
pemboran. Gliserol yang digunakan untuk formulasi WBM dan OBM
adalah produk sampingan/ limbah industri biodiesel yang diproses dengan
pemurnian bertingkat sampai ke tingkat kemurnian 80% - 99%.

Water Based Mud (WBM) and Oil Based Mud (OBM) with glycerol and
glycerol esters as additives, is environmentally friendly and biodegradable
drilling fluids, and also a potential stabilizer in the petroleum drilling
process. Glycerol used for WBM and OBM formulations is byproduct / waste
of biodiesel processing, which is further processed through a multilevel
purification to a purity level of 80% - 99%.

Perspektif
Langkah konkrit pengembangan energi terbarukan untuk menggantikan
energi minyak bumi yang tak terbarukan. Bahkan produk sampingan dari
pengolahan energi terbarukan yang ramah lingkungan, dapat menggantikan
bahan tak ramah lingkungan untuk mencari sumber energi tak terbarukan.
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Mesin Tanam 3
in 1

3 in 1
Transplanter

Mesin Tanam (Transplanter) Fleksibel, 
Ergonomis, dan  Ramah Lingkungan

Perspektif
Menanam pohon bukan lagi hanya hobi, tapi juga sudah menjadi bagian dari 
industri. Oleh karena itu diperlukan inovasi, otomasi, dan mekanisasi demi efisiensi

Keunggulan Inovasi
l Mudah dioperasikan dan portable
l Rancangan mesin yang sederhana, sehingga bisa diproduksi oleh bengkel kelas 

UKM
l Ramah lingkungan karena tidak menggunakan BBM, melainkan aki (baterai).
l Tingkat kebisingan dan getaran rendah.

Potensi Aplikasi
Mesin tanam bisa dimanfaatkan oleh petani dan pekebun pada umumnya, 
mendukung program reboisasi program pembuatan biopori untuk 
penanggulangan banjir, bahkan bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan 
hutan tanaman industri, maupun kegiatan-kegiatan kehutanan lainnya.

Inovator
Nama  :Unang Ridwan

Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Sumber:   104 Inovasi Indonesia

Indonesia membutuhkan mesin tanam pohon (transplanter) yang cocok
untuk kondisi lahan yang bergunung-gunung. Mesin ini memberikan
kemudahan bagi penanam dan juga ramah lingkungan. Untuk memudahkan
penanam, mesin didesain dengan bentuk yang fleksibel dan cukup mudah
untuk dibawa ke lahan tanam. Mesin ini juga cukup ergonomis karena sesuai
dengan ukuran tubuh orang Indonesia. Lebih dari itu, mata bor bisa diganti
sesuai dengan jenis bibit yang akan ditanam.

Selain itu desain yang tidak rumit memungkinkan produksi oleh bengkel
sederhana. Dengan transplanter buatan anak negeri, kembali 
menghijaukan Indonesia!

Indonesia needs a tree transplanter that is suited to the contours of the land.
This transplanter is developed to meet that challenge. It is designed
ergonomically for Indonesian people, portable, easy to use, with multi drill
heads for different seeds. The simple design allows fabrication at simple
workshops. With locally produced transplanter, let's make greener
Indonesia!
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penanam, mesin didesain dengan bentuk yang fleksibel dan cukup mudah 
untuk dibawa ke lahan tanam. Mesin ini juga cukup ergonomis karena sesuai 
dengan ukuran tubuh orang Indonesia. Lebih dari itu, mata bor bisa diganti 
sesuai dengan jenis bibit yang akan ditanam.

Selain itu desain yang tidak rumit memungkinkan produksi oleh bengkel 
sederhana. Dengan transplanter buatan anak negeri, kembali 
menghijaukan Indonesia!

Indonesia needs a tree transplanter that is suited to the contours of the land. 
This transplanter is developed to meet that challenge. It is designed 
ergonomically for Indonesian people, portable, easy to use, with multi drill 
heads for different seeds. The simple design allows fabrication at simple 
workshops. With locally produced transplanter, let's make greener 
Indonesia!
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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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Papan Wangi 
Anti Nyamuk

Mosquito 
Repellent 

Fragrant Board

Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan 
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoides Stapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum 
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 
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Keunggulan Inovasi
• Aplikasi gliserol dalam formulasi WBM dan gliserol ester untuk OBM 

menciptakan nilai tambah bagi pemanfaatan produk samping/ limbah proses 
pembuatan biodiesel.

• Gliserol maupun Gliserol Ester memiliki nilai pour point rendah dan flash 
point tinggi, sehingga tahan dipakai pada sumur dengan suhu reservoir yang 
tinggi, selain juga tahan dipakai pada pemboran sumur di laut dalam dengan 
suhu rendah, karena tidak mudah membeku.

• WBM dan OBM yang dihasilkan bersifat ramah lingkungan biodegradable, 
dan  bersumber dari bahan terbarukan.

Potensi Aplikasi
Gliserol murni dan gliserol ester yang dihasilkan membuka peluang baru yaitu perluasan aplikasi 
gliserol minyak sawit bagi industri perminyakan, khususnya sebagai aditif pada drilling fluids untuk 
pemboran sumur minyak pengembangan maupun workover sumur-sumur tua. Potensi ekonomi 
pemanfaatan gliserol dan gliserol ester sebagai bahan formulasi WBM dan OBM cukup potensial, 
mengingat komponen biaya WBM dan OBM berkisar 40-60% dari keseluruhan biaya pemboran.

Inovator
Nama : Prof. Dr. Erliza Hambali
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Inovasi ini melakukan lebih dari sekadar mengubah limbah menjadi sesuatu yang 
lebih berguna, yaitu menawarkan substitusi material kayu dengan sifat khas alami 
anti serangga (nyamuk).

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan limbah yang dianggap tidak bermanfaat  
l Proses pembuatan cukup sederhana            
l Papan partikel yang dihasilkan memiliki bau khas akar wangi yang dapat 

mengusir nyamuk

Potensi Aplikasi
Papan partikel dapat digunakan untuk mengganti kayu sebagai bahan bangunan. 
Penemuan ini bisa digunakan pada industri peralatan dan mesin serta industri 
tekstil, kertas, dan lain-lain.

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Paribotro Sutigno                                     
Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:  100 Inovasi Indonesia
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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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Lulur dari
Samudra
Oceanic Scrub

Krim Lulur dari Ekstrak Rumput Laut Cokelat
Sargassum sp. dan Karagenan

Inovasi ini menawarkan krim lulur dari ekstrak Sargassum sp. dan
karagenan, yang berfungsi menanggalkan sel kulit mati, daki dan
memberikan pelindungan bagi kulit dari radikal bebas. Sargassum sp. kaya
dengan komponen aktif alkaloid, steroid, flavonoid, dan fenol hidrokuinon,
senyawa metabolit sekunder yang berfungsi antioksidan, sehingga mampu
menghambat radikal bebas.

Scrub cream formulated from Sargassum sp. extracts and carrageenan,
aside to its main functions as scrub, also provides skin protection from
free radicals. Sargassum sp. is rich in active components, such as alkaloids,
steroids, flavonoids, phenol hydroquinone, which are secondary metabolites
that function as antioxidants.
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Perspektif
Inovasi dibilang hebat karena “banyak lebihnya”:prosesnya lebih sederhana, 
karenanya lebih mudah dilakukan, lebih cepat dan lebih ramah lingkungan, 
sehingga biayanya lebih rendah, padahal hasilnya lebih bermutu, sehingga nilainya 
lebih tinggi

Keunggulan Inovasi
l Teknologi pengujian mudah dilakukan, waktu singkat, dan biaya relatif murah.
l Kualitas benang sutra yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan yang 

diuji secara kimiawi
l Aman dilakukan dan ramah lingkungan

Potensi Aplikasi
Industri Benang Sutra Emas

Inovator
Nama  : Abdi Gunawan; Dedy Duryadi Solihin

Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Sumber:   104 Inovasi Indonesia

Mendulang 
Emas Sutra

Digging Gold
Silk

Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Proteolitik asal Kokon
Cricula Trifenestrata yang mempengaruhi Kualitas
Sutra Emas

Nilai jual benang sutra emas bergantung pada kualitas kokon (protein yang
dihasilkan ulat sutra). Pengujian kuaitas tersebut saat ini dilakukan
menggunakan bahan baku kimia yang berpotensi mencemari lingkungan.

Teknik enzimatisasi yang ditawarkan merupakan teknik pengujian kualitas
benang baru menggunakan enzim protease (dari hasil isolasi dan
karakterisasi bakteri proteolitik unggul) yang ramah lingkungan dan mampu 
menghasilkan benang sutra emas yang bernilai jual tinggi. Pengembangan 
teknik dapat dilakukan dengan pemurnian enzim protease sehingga kualitas
benang sutra emas yang dihasilkan lebih optimal.

The value of gold silk thread depends on the quality of cocoons. The cocoons
quality testing is currently done using chemicals that could potentially
pollute the environment. A new technique uses protease enzymes (from the
isolation and characterization of proteolytic bacteria) that is simpler, more
environmentally friendly and able to add more values to the gold silk thread
itself.
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The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 
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sebagai pelapis bahan makanan dengan melarutkan kitosan bubuk dengan 
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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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Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan 
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoides Stapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum 
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 
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Perspektif
Sel kulit mati sekalipun “dekil” berfungsi sebagai protective shield alami bagi
kulit kita. Jika dibuang, kulit baru kita memerlukan pelindung sementara dan
harus segera!

Keunggulan Inovasi
• Penggunaan bahan alami dari laut, yang teruji aman untuk aplikasi kosmetik

pembersih dan pelindung kulit.
• Memanfaatkan rumput laut Sargassum sp. yang nilai ekonominya rendah.
• Proses pembuatan sederhana, sehingga mudah dilakukan oleh industri skala

UKM.
• Aktivitas antioksidan tinggi (IC50 = 50,60 ppm).
• Nilai pH berada dalam batas aman sesuai standar SNI.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dikembangkan khusus untuk pembuatan krim lulur, agar dapat memanfaatkan bahan
alami dari laut yang melimpah di Indonesia, dan dapat dilakukan oleh pelaku industri kecil / industri
rumah tangga.

Inovator
Nama : Prof. Dr. Ir. Sri Purwaningsih, M.Si., Dr. Azrifitria, MSi, Apt, Rima Nur Fadhilah,

S.Pi, Eka Deskawati, M.Si
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Inovasi ini melakukan lebih dari sekadar mengubah limbah menjadi sesuatu yang 
lebih berguna, yaitu menawarkan substitusi material kayu dengan sifat khas alami 
anti serangga (nyamuk).

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan limbah yang dianggap tidak bermanfaat  
l Proses pembuatan cukup sederhana            
l Papan partikel yang dihasilkan memiliki bau khas akar wangi yang dapat 

mengusir nyamuk

Potensi Aplikasi
Papan partikel dapat digunakan untuk mengganti kayu sebagai bahan bangunan. 
Penemuan ini bisa digunakan pada industri peralatan dan mesin serta industri 
tekstil, kertas, dan lain-lain.

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Paribotro Sutigno                                     
Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:  100 Inovasi Indonesia
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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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Menjaga
Bibit Ganggang
Renik
Keeping Algae
Tiny Seeds

Teknologi Penyimpanan Isolat Mikroalgae
berfilamen Spirogyra sp.

Inovasi penyimpanan isolat mikroalgae berfilamen Spirogyra sp. dilakukan
untuk menjamin ketersediaan stok isolat. Penyimpanan isolat mikroalgae
dilakukan dalam media agar (padat) dengan menggunakan dua metode:
gores (algae surface) dan pencampuran (algae mix). Setelah satu
bulan mikroalgae masih mampu tumbuh dan berkembang, lebih lama
dibandingkan cara penyimpanan dengan media cair, lagipula media BBM
(Bold Basal Medium) yang diperlukan jauh lebih sedikit.

Storage innovation of microalgae filamentous Spirogyra sp. isolates carried
out to ensure the continuous availability of the isolates. The microalgae
isolates storage is carried out in agar (solid) media by using two methods:
algae surface and algae mix. After one month the microalgae can still grow
and propagate, much longer than the common method of storing it in liquid
media. Moreover, the media and the storage space needed are much less.
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Klona Sengon
Bebas Boktor

Boctor Free
Albazia Clones

Klon Sengon Resisten Terhadap Hama Boktor
Perspektif
Pohon sengon merupakan pohon yang multiguna dan sangat popular di 
masyarakat. Inovasi yang berhubungan dengan upaya agar pohon ini bebas 
gangguan atau penyakit, akan memberikan dampak positif yang luas untuk 
masyarakat dari segi sosial maupun ekonomi.

Keunggulan Inovasi
l Klon-klon Sengon yang dihasilkan dari proses seleksi lebih unggul dibandingkan 

dengan tanaman yang ada saat ini.
l Sengon menjadi tumbuh dan lebih cepat dan lebih baik
l Sengon menjadi resisten terhadap hama boktor
l Biaya perawatan dan produksi menjadi lebih hemat

Potensi Aplikasi
Industri berbahan dasar kayu (mebel, alat-alat rumah tangga, pulp, kertas, dan lain-
lain).

Inovator
Nama  : Ulfah J. Siregar ; Arum S. Wulandari; Noor F. Haneda

Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Sumber:   104 Inovasi Indonesia

Pohon sengon merupakan pohon yang mudah dibudidayakan, multiguna
dan memasok sekitar 70% kebutuhan kayu di Pulau Jawa. Kendala utama
dalam budidaya sengon adalah Hama Boktor yang telah menggagalkan
program sengonisasi dari Menteri Kehutanan di era 90-an. Solusi terbaik
untuk mengatasi hama ini adalah dengan cara menanam Pohon Sengon
yang resisten.

Melalui seleksi tanaman resisten pada dua provenan unggulan Sengon 
Kediri dan Solomon menggunakan aktifitas inhibitor enzim telah dihasilkan
beberapa klon Sengon yang resisten terhadap Hama Boktor. Klon-klon telah
diuji menggunakan berbagai metode dengan hasil memuaskan. Selain itu,
upaya perbanyakan klon telah berhasil dilakukan melalui kultur jaringan
secara in vitro.

The Longhorn Beetle “Boktor” pest has failed the government's Albizia
program back in the 90s. Now several flagships of Albizia tree clones
resistant to this beetle have been produced and tested. Albizia trees
resistant to Boktor in Kediri and Solomon provenances are selected using
enzyme inhibitor activity method. Then the clones were produced and
propogated using in vitro tissue cultures
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dalam budidaya sengon adalah Hama Boktor yang telah menggagalkan 
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The Longhorn Beetle “Boktor” pest has failed the government's Albizia 
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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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Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoides Stapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum 
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 
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substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 
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Perspektif
Mutu dan keberhasilan suatu penelitian tidak hanya ditentukan oleh kompetensi
para peneliti, tapi juga sangat ditentukan oleh sarana dan manajemen pendukung
penelitian.

Keunggulan Inovasi
• Teknik penyimpanan isolat mikroalgae berfilamen adalah hal baru, selama

ini dilakukan hanya untuk algae bersel tunggal atau algae koloni.
• Masa penyimpanan lebih lama (sampai 1 bulan).
• Memungkinkan penyediaan stok siap untuk memenuhi kebutuhah industri.
• Volume penyimpanan kebih ringkas, kebutuhan media lebih sedikit, sehingga

biaya produksi dan penyimpanan lebih murah.

Potensi Aplikasi
Inovasi penyimpanan isolat mikroalga berfilamen Spirogyra sp. ini dapat dijadikan sebagai penyedia
stok siap isolat murni; untuk memenuhi kebutuhan penelitian, maupun sebagai bahan baku industri.

Inovator
Nama : Dr. Ir. Niken T. M. Pratiwi, M.Si, Inna Puspa Ayu, S.Pi, M.Si,

Tri Apriadi, S.Pi, M.Si
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Inovasi ini melakukan lebih dari sekadar mengubah limbah menjadi sesuatu yang 
lebih berguna, yaitu menawarkan substitusi material kayu dengan sifat khas alami 
anti serangga (nyamuk).

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan limbah yang dianggap tidak bermanfaat  
l Proses pembuatan cukup sederhana            
l Papan partikel yang dihasilkan memiliki bau khas akar wangi yang dapat 

mengusir nyamuk

Potensi Aplikasi
Papan partikel dapat digunakan untuk mengganti kayu sebagai bahan bangunan. 
Penemuan ini bisa digunakan pada industri peralatan dan mesin serta industri 
tekstil, kertas, dan lain-lain.

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Paribotro Sutigno                                     
Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:  100 Inovasi Indonesia
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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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Nelayan Jaman  
Industri 4.0
Fishermen
of Industry 4.0
Era

Sistem Pemantau Elektronik Kapal-kapal Ikan
Tradisional

Inovasi bertujuan mengantarkan nelayan agar tidak tertinggal di era Industri
4.0. Sistem pemantau dilengkapi dengan mobile apps fishER (Fisheries
Electronic Reporting) yang mudah dipasang di kapal. Melalui sistem
pemantau ini dapat ditelusuri dan direkam jejak operasi penangkapan ikan, 
sehingga dari waktu ke waktu nelayan dapat dengan cepat mengefisienkan
waktu dan biaya operasionalnya, tanpa setiap kali harus “mencari-cari”
ikan lagi.

This innovation is to help traditional fishermen to survive in the era of
Industry 4.0. This fishER (Fisheries Electronic Reporting) mobile apps can
easily be installed in ordinary fishing boat. This system can record and trace
of the fishing operations, such that the fisherman can make the fishing
cruise more effiently, without having to look for fish again and again.
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Perspektif
Mengembangkan material maju dari sumber yang baru, jika dilakukan secara 
sekaligus dengan mengembangkan aplikasinya secara lintas sektor, berpotensi 
menciptakan berbagai karya inovasi yang besar.

Keunggulan Inovasi
l Material maju hidroksiapatit diperoleh dari bahan limbah.
l Hidroksiapatit bisa digunakan sebagai bahan pengisi pada bedah ortopedi.
l Hidroksiapatit juga adalah bahan baku bio-keramik yang berpotensi menjadi 

substitusi bahan baku impor.
l Bahan baku tulang ikan tersedia murah dan melimpah.

Potensi Aplikasi
Sebagai bahan baku material maju bio-keramik untuk bidang militer, otomotif, 
penyaring partikel pada mesin diesel, dan juga menjadi substitusi produk 
piezoceramics sensor, menggantikan bahan baku impor.

Inovator
Nama  : Bambang Riyanto.; Nurrahman

Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Sumber:   104 Inovasi Indonesia

Kebal Peluru
dengan Tulang

Ikan
Bullet Proof

with Fish Bone

Militer Modern dengan Keramik Tulang Ikan
(Fish Bone Military Modern)

Tentara butuh peralatan dan perlindungan ekstra karena sifat pekerjaannya.
Dari beberapa inovasi teknologi militer, salah satunya adalah bahan kevlar
rompi tahan peluru, yang dikombinasikan dengan komposit keramik
performa tinggi. Material yang digunakan antara lain adalah hidroksiapatit
untuk membentuk biokeramik. Komposit keramik bisa juga untuk bidang
otomotif, penyaring partikel pada mesin diesel, dan juga menjadi substitusi
produk piezoceramic sensor.

Inovasi yang ditawarkan adalah proses pengolahan limbah tulang ikan
menjadi serbuk hidroksiapatit dengan kandungan mineral 57.5%. Proses
ekstraksi melalui beberapa tahapan metode pemanasan, dekomposisi,
pembuatan dan karakterisasi keramik performa tinggi.

Ceramics are used in many areas, from military, automotive, to sensors. New
type of high performance bio-ceramics, comes from natural resources such
as hidoxyapatit found abundant in fish bone. The extraction involves several
methods of thermal and decomposition of fish bone, to make and
characterize high performance ceramics. The process produces powder with
57.5% of mineral content.
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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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standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 
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Perspektif
Di era global sekarang ini, pekerjaan bukan lagi demi perjuangan dan heroisme.
Sudah saatnya slogan tersebut diganti menjadi “efektifitas” dan “daya saing”.

Keunggulan Inovasi
• Sistem yang kompak, handal, kedap air, dan dapat dioperasikan dalam waktu

yang lama tanpa harus di-charge, serta harga per unit yang sangat kompetitif. 
• Data dapat diakses/diunduh via website, serta tersedia aplikasi sistem

pelaporan sesuai kebutuhan.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat diaplikasikan praktis di semua kapal-kapal ikan tradisional yang jumlahnya ratusan
ribu itu yang tersebar di seluruh pantai Indonesia dan juga di negara lain. Aplikasi inovasi ini juga
dapat menunjang berbagai riset kelautan dan perhubungan laut

Inovator 
Nama : Prof. Dr. Indra Jaya, Muhammad Iqbal, MSi
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Inovasi ini melakukan lebih dari sekadar mengubah limbah menjadi sesuatu yang 
lebih berguna, yaitu menawarkan substitusi material kayu dengan sifat khas alami 
anti serangga (nyamuk).

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan limbah yang dianggap tidak bermanfaat  
l Proses pembuatan cukup sederhana            
l Papan partikel yang dihasilkan memiliki bau khas akar wangi yang dapat 

mengusir nyamuk

Potensi Aplikasi
Papan partikel dapat digunakan untuk mengganti kayu sebagai bahan bangunan. 
Penemuan ini bisa digunakan pada industri peralatan dan mesin serta industri 
tekstil, kertas, dan lain-lain.

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Paribotro Sutigno                                     
Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:  100 Inovasi Indonesia
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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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Pantau
Kesuburan
Perairan

Monitoring
Aquatic
Fertility

Instrumen Digital Pengukur Warna dan Tingkat
Kecerahan Perairan

Pengukuran kecerahan perairan penting dilakukan untuk menilai tingkat
kesuburan suatu perairan baik perairan darat seperti danau, bendungan,
tambak dan sungai, maupun perairan laut. Inovasi ini dikembangkan
berdasarkan alat pengukur kecerahan perairan konvensional Secchi Disk,
agar dapat memberikan hasil yang lebih objektif, dan tidak tergantung
operator sebagaimana pada alat Secchi Disk. Hasil inovasi mampu
memberikan informasi kedalaman kecerahan perairan secara lebih akurat
dan konsisten, selain juga dapat memberikan informasi tentang profil
vertikal kecerahan dan warna (RGB) terhadap kedalaman perairan.

Measurement of waters transparency is important to assess the fertility of
a waters both inland waters such as lakes, dams, ponds and rivers, as well
as sea waters. This innovation was developed based on the conventional
water brightness measuring devices Secchi Disk, so that it can provide
more objective results, not operator dependent as in Secchi Disk devices.
This innovation provide a more accurate and consistent water brightness
depth information, besides being able to provide information about vertical
brightness and color (RGB) profiles of water depth.
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Perspektif
Berbagai inovasi dikembangkan untuk meningkatkan produktifitas hasil panen, 
padahal tidak kurang pentingnya untuk menjaga nilai panen tersebut terus tinggi 
sampai di tangan konsumen. Menjaga nilai panen buah-buahan pada 
kenyataannya sering lebih bernilai ketimbang meningkatkan hasil panen.

Keunggulan Inovasi
l Teknologi tepat guna dengan potensi ekonomi yang tinggi untuk skala nasional 

maupun internasional.
l Perkembangan penerapannya tidak terbatas pada buah pepaya, tetapi juga 

untuk buah klimatik lainnya seperti pisang dan apel.
l Bahan baku sekam padi yang merupakan limbah pertanian, sehingga sangat 

mudah untuk diperbanyak ke dalam skala industri dan pengganti styrofoam 
yang tidak ramah lingkungan.

Potensi Aplikasi
Segala jenis usaha atau bisnis yang berhubungan dengan buah-buahan, dan 
memerlukan proses penanganan yang lebih baik dan distribusi yang lebih luas.

Inovator
Nama  : Mohammad Wahyu Sautomo; Winarso D Widodo; Andi 

Nurzamzam Arman; Nazi; Eska Wardana; Haryati Widyastuti

Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Sumber:   105 Inovasi Indonesia

Kotak Ajaib agar 
Tahan Lama

Magic Box for
Longer Lasting

Magic Box; Wadah Penyimpanan Praktis dalam 
Memperpanjang Daya Simpan dan Mengurangi Kerusakan 
Selama Distribusi Hasil Pascapanen Buah Pepaya (Carica
papaya)

Proses penyimpanan dan distribusi buah (dalam hal ini pepaya) oleh petani
masih dilakukan secara konvensional, dengan pengemas sederhana seperti
keranjang atau kardus. Akibatnya, kualitas dan harga pepaya menjadi turun
di mata konsumen.

Magic box dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Dinding Magic Box
di buat dari kombinasi bahan-bahan yang berfungsi untuk menghambat laju 
pematangan maupun pembusukan buah, melindungi pepaya dalam 
transportasi, maupun hal lain yang dapat merusak pepaya. Karya inovasi ini
dapat juga digunakan untuk berbagai jenis buah lain seperti pisang atau
apel.

Traditionally farmers store the harvested papayas and other fruits
conventionally in cardboards or baskets, which is not safe for the fruits and
make the quality deteroriates during storage, handling and transportation.

Magic Box is designed to overcome such fruit storage and handling
problems. It is develoved from composite materials that inhibit fruit ripening
process. It also protects fruits from microbes or animals, and safeguard
them from impacts during handling. Magic box can be used for handling
other fruits, such as bananas and apples.
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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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Papan Wangi 
Anti Nyamuk

Mosquito 
Repellent 

Fragrant Board

Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan 
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoides Stapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum 
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 
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Perspektif
Kecerahan perairan seringkali menunjukkan seberapa baik perlakuan kita pada 
ekosistem perairan. Pemantauan hal ini bisa memberikan peringatan dini, untuk 
menghindarkan berbagai musibah perairan.

Keunggulan Inovasi
• Menggunakan sensor elektronik untuk menghasilkan pengukuran yang 

objektif, tidak operator dependent.
• Memberikan hasil yang lebih lengkap dan terinci, termasuk pengukuran 

profil intensitas cahaya dan warna (RGB) terhadap kedalaman perairan.
• Dapat digunakan di perairan dangkal maupun perairan dalam.
• Data yang diperoleh dapat disimpan secara elektronik, dan dapat dilihat 

secara langsung di layar display.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat diaplikasikan di semua kegiatan perairan; baik tambak, sungai, danau; maupun 
di perairan laut seperti budidaya keramba ikan, budidaya rumput laut, serta berbagai kegiatan 
oseanografi.

Innovator
Nama : Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, MSc, Muhammad Iqbal, MSi, Agist Saeful Anggara
Status Paten : Dalam Proses Pengajuan
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lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

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

Inovator
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Pengemulsi
dari Limbah
Singkong

Emulsifier from
Cassava Waste

Produksi Xanthan Gum Skala Pengembangan
Menggunakan Limbah Padat Tapioka

Xanthan gum merupakan polisakarida ekstra selular yang dihasilkan dari
fermentasi dekstrosa oleh bakteri Xanthomonas campestris. Xanthan gum 
digunakan sebagai stabilizer, pengental, dan pengemulsi, bahkan berperan
penting dalam pertambangan minyak bumi. Pembuatan xanthan gum
memerlukan sumber karbon yang umumnya diperoleh dari glukosa dan
sukrosa yang harganya relatif mahal. Inovasi ini memanfaatkan limbah
padat tapioka yang ketersediaannya melimpah dan murah, sebagai sumber
karbon untuk membuat xanthan gum. Hasil uji karakteristik menunjukkan,
bahwa produk xanthan gum yang dihasilkan cukup baik dan spektrumnya
tidak berbeda dibandingkan dengan produk xanthan gum komersial.

Xanthan gum is an extra cellular polysaccharide produced from dextrose
fermentation by Xanthomonas campestris. Xanthan gum is used as a
stabilizer, thickener and emulsifier, and even plays an important role in
petroleum mining. The production of xanthan gum requires a carbon
source, which is generally obtained from glucose and sucrose, which are
relatively expensive. This innovation utilizes tapioca solid waste which is
abundant and inexpensive as a carbon source for making xanthan gum. The
characteristic test results showed that the quality of xanthan gum products
from tapioca waste is comparable to commercial xanthan gum products.
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Perspektif
Informasi dan komunikasi atas ketersediaan dan lokasi stok darah bisa menjadi 
penentu hidup matinya seseorang. Menjadikannya tersedia, selalu terbarukan dan 
bisa diakses kapanpun juga bisa menyelamatkan banyak jiwa.

Keunggulan Inovasi
l Sistem informasi persediaan darah berbasis web pertama di Indonesia
l I-Blood Bank juga dikembangkan dalam versi mobile untuk mengakomodasi 

kebutuhan user yang menggunakan smartphone, tablet dan sebagainya.
l Efektif dan efisien dalam mencari persediaan darah untuk calon resipien
l Memfasilitasi penyebarluasan informasi permintaan saat tidak adanya darah 

dan dibutuhkan donor pengganti.

Potensi Aplikasi
Sistem informasi ini telah direncanakan akan diimplementasikan secara nasional 
oleh Unit Donor Darah Pusat (UDDP) PMI. Sistem ini didesain untuk bank darah, 
namun konsepnya bisa diterapkan untuk produk maupun sistem informasi publik 
lainnya.

Inovator
Nama  : Novaldo Caesar; Viani Rahmawati; Fiqrotul Ulya; Fahri 

Amirullah; Sony Hartono Wijaya

Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Sumber:   105 Inovasi Indonesia

Lacak Darah
Selamatkan

Jiwa
Track Blood

Save Life

I-Blood Bank: Mengurangi Resiko Kekurangan
Persediaan Darah di Seluruh Cabang PMI
Menggunakan Sistem Informasi Persediaan Darah

Kurang terintegrasinya informasi dan sulitnya untuk menginformasikan
kekurangan stok darah yang menyebabkan proses pasok silang lambat
dilaksanakan dan hal ini mengancam jiwa pasien yang membutuhkan darah.
Indonesian Blood Bank (I- Blood Bank) adalah sistem informasi stok darah
berbasis web pertama, yang membantu Palang Merah Indonesia (PMI)
mengintegrasikan informasi stok darah di semua cabang PMI secara real-
time, sehingga memudahkan komunikasi kekurangan atau kelebihan stok 
darah di setiap cabang.

I-Blood Bank membantu penyedia layanan kesehatan, menghemat biaya
dan upaya keluarga pasien,juga memastikan darah digunakan secara efektif.
Sistem ini dilengkapi mekanisme media sosial, menghubungkan pemohon
dengan pendonor.

The Indonesian Blood Bank (I-Blood Bank) is an information system that
provides blood inventories in each Indonesian Red Cross(IRC/PMI) centers,
and provides the real-time information through web technologies.

The system makes it easy to communicate the supply and demand of
bloods,making sure that the right blood supply can be located when it is
needed.
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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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Papan Wangi 
Anti Nyamuk

Mosquito 
Repellent 

Fragrant Board

Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan 
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoides Stapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum 
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 
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Perspektif
Pemahaman tentang aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepekaan
pada permasalahan lingkungan sekitar adalah modal dasar berinovasi.

Keunggulan Inovasi
• Inovasi ini memanfaatkan limbah padat tapioka sebagai sumber karbon,

yang sering justru menjadi masalah pencemaran lingkungan
• Limbah padat tapioka tersedia melimpah, dan harganya murah, dan belum

optimal dimanfaatkan.
• Produk yang dihasilkan berkualitas baik dan spektrumnya tidak berbeda

dibandingkan dengan produk xanthan gum komersial.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini berpotensi diaplikasikan untuk memproduksi xanthan gum dengan mutu dan harga yang
kompetitif, dengan memanfaatkan sumber karbon dari limbah yang murah.

Inovator
Nama : Dr. Ir. Akhmad Endang Zainal Hasan, M.Si; Dr. Aton Yulianto, Meng; Siwi Putri

Andini
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Inovasi ini melakukan lebih dari sekadar mengubah limbah menjadi sesuatu yang 
lebih berguna, yaitu menawarkan substitusi material kayu dengan sifat khas alami 
anti serangga (nyamuk).

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan limbah yang dianggap tidak bermanfaat  
l Proses pembuatan cukup sederhana            
l Papan partikel yang dihasilkan memiliki bau khas akar wangi yang dapat 

mengusir nyamuk

Potensi Aplikasi
Papan partikel dapat digunakan untuk mengganti kayu sebagai bahan bangunan. 
Penemuan ini bisa digunakan pada industri peralatan dan mesin serta industri 
tekstil, kertas, dan lain-lain.

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Paribotro Sutigno                                     
Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:  100 Inovasi Indonesia
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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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lebih berguna, yaitu menawarkan substitusi material kayu dengan sifat khas alami 
anti serangga (nyamuk).

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan limbah yang dianggap tidak bermanfaat  
l Proses pembuatan cukup sederhana            
l Papan partikel yang dihasilkan memiliki bau khas akar wangi yang dapat 

mengusir nyamuk

Potensi Aplikasi
Papan partikel dapat digunakan untuk mengganti kayu sebagai bahan bangunan. 
Penemuan ini bisa digunakan pada industri peralatan dan mesin serta industri 
tekstil, kertas, dan lain-lain.
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Rumah Idaman
Para Lele
The Catfish
Dream Home

Peningkatan Kuantias dan Kualitas Benih Ikan Lele
melalui Penerapan Teknologi Microbial Environment
Conditioning for Aquaculture (MECA)

Inovasi teknologi ini mengatasi masalah penyediaan benih ikan lele dengan
teknologi Microbial Environment Conditioner for Aquaculture (MECA).
Dengan teknologi ini, limbah nutrien dapat diminimalkan, kualitas air tetap
optimal, penggunaan pakan lebih efisien, serta menghasilkan flok yang
mengandung berbagai komponen bioaktif yang menunjang kesehatan
dan pertumbuhan ikan lele. Dengan sistem MECA, tingkat kesuburan
reproduksi induk, derajat penetasan telur, survival activity index larva,
dan kinerja pemeliharaan larva ikan lele; kesemuanya hasil yang lebih baik
dibandingkan kontrol.

This innovation overcomes the problem of catfish seeds production with
Microbial Environment Conditioner for Aquaculture (MECA) technology.
Through this technology, feed waste can be minimized, water quality
remains optimal, and it produces floc containing various bioactive
components that support the health and the growth of catfish. With the
MECA system, the reproductive fertility rate of the parent, the hatching
rate of eggs, the larvae survival activity index, and the larvae growth
performance of the catfish; were all better than the control groups.
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Perspektif
Masalah pencemaran udara sudah menjadi demikian komplek dan dinamis, 
khususnya di perkotaan yang padat penduduknya. Sistem monitoring polusi yang 
jauh lebih responsif, dengan memanfaatkan teknologi era internet, diperlukan 
untuk menghindarkan masyarakat dari ancaman kesehatan massal yang serius.

Keunggulan Inovasi
l Mampu memantau dan melaporkan tingkat pencemaran NO di udara secara 2

in-situ dan secara real-time
l Biaya operasional lebih murah dibandingkan metoda saat ini
l Inovasi telah dipatenkan
l Dapat dikembangkan ke berbagai aplikasi selain pengendalian lingkungan 

publik, misalnya untuk di lingkungan industri, atau untuk pemantauan bahaya 
NO akibat erupsi gunung berapi.2

Potensi Aplikasi
Dirancang untuk monitoring dan pengendalian pencemaran NO secara umum, 2

termasuk polusi udara di perkotaan, di lingkungan industri yang menghasilkan NO , 2

maupun dalam penanggulangan bencana lingkungan lainnya.

Inovator
Nama  : Mamat Rahmat; Husin Alatas; Arief Sabdo Yuwono; Kundang 

Boro Seminar; Erus Rustami; Muhammad Azis; Wenny Maulina; 
Dita Rahayu Budiarti

Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN 

Sumber:   105 Inovasi Indonesia

SPPD: Sistem
Peringatan
Polusi Dini

PEWS: Pollution
Early Warning

System

Sistem Pendeteksi Nirkabel Gas Nitrogen Diokasida
(NO ) Berbasis Sensor Kristal Fotonik dan Efek Beer2

Lambert

Nitrogen Dioksida (NO ) adalah gas berbahaya yang mengganggu dan 2

melemahkan sistem pernapasan, bahkan berakibat kematian. Oleh karena itu
konsentrasi gas NO di udara perlu dipantau secara kontinyu. Metode2

pengukuran NO yang ada saat ini berbasis analisis kimia melalui proses2

penyerapan yang makan waktu, sehingga data tidak dapat ditampilkan secara
langsung.

Inovasi ini melakukan pengukuran kadar NO di udara dengan menggunakan2

sensor optik yang dilengkapi dengan sistem akuisisi data nirkabel. Hasil
pengukuran ”in-situ” dapat diperoleh secara real-time, sehingga dapat dilakukan
tindakan peringatan, pencegahan, dan antisipasi dengan segera, saat kadar gas
NO di udara mendekati atau melebihi ambang batas yang ditetapkan.2

Nitrogen Dioxide (NO ) pollution in the air is harmful for health,that can even2

cause fatalities. Therefore continuos monitoring of  NO in the air is advisable.2

The current NO monitoring is done by means of chemical analysis in2

laboratory,that requires some times to get the result.

This innovation proposes the use of “in-situ” optical sensor to measure NO level2

in real time. The data can then be transmitted via internet to the central
database. In the event that NO level in the air reaches its safety threshold, public2

warning systems, as well as other countermeasures can immediately be
implemented.
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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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Papan Wangi 
Anti Nyamuk

Mosquito 
Repellent 

Fragrant Board

Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan 
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoides Stapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum 
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 

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.

415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia Tahun 2018

02

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations

Papan Wangi 
Anti Nyamuk

Mosquito 
Repellent 

Fragrant Board

Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan 
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoides Stapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum 
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 

415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia Tahun 2018

02

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations

Papan Wangi 
Anti Nyamuk

Mosquito 
Repellent 

Fragrant Board

Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan 
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoidesStapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum 
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 

415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia Tahun 2018

02

Papan Wangi 
Anti Nyamuk

Mosquito 
Repellent 

Fragrant Board

Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan 
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoides Stapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum 
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 

167

Perspektif
Pemahaman tentang ekosistem dan bioteknologi, telah mengantarkan kita
kepada teknik budidaya ikan lele yang sangat produktif dan efisien.

Keunggulan Inovasi
• Inovasi ini bermanfaat bagi pembudidaya ikan, karena meningkatkan kualitas 

induk, kualitas benih, dan kualitas produksi ikan lele sekaligus.
• Menghasilkan pakan alami tambahan bagi ikan lele, sehingga pakan yang

diberikan dapat lebih efisien
• Penggunaan air untuk kegiatan budidaya juga akan lebih efisien dan kualitas

air tetap optimal.
• Meminimalkan pencemaran lingkungan, serta tidak membahayakan

organisme lainnya yang berada di sekitar lingkungan budidaya.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini berpotensi untuk diaplikasikan pada budidaya ikan lele berskala masyarakat ataupun
skala industri, dengan memanfaatkan limbah yang ada seperti molases atau limbah tepung lainnya,
menjadi manfaat bagi ekonomi masyarakat, sekaligus memelihara kelestarian lingkungan.

Inovator 
Nama : Dr. Julie Ekasari (Ketua Tim), Prof. Dr. Muhammad Zairin Jr.,

Prof. Dr. Muhammad Agus Suprayudi, Prof. Dr. Widanarni
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
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Inovator
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Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:  100 Inovasi Indonesia
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Saung Iklim
Climatic House Saung Iklim

Inovasi “Saung Iklim” menyediakan wadah untuk pengembangan kapasitas
petani (padi) melalui media interaktif berbasis web, khususnya untuk
meningkatkan literasi tentang perubahan iklim, dan membuat prediksi
waktu tanam yang tepat dengan mempertimbangkan informasi tanah,
golongan air, dan manajemen pertanian sesuai tipe iklim di wilayahnya.
Fitur “Saung Iklim” meliputi paket pembelajaran/ pelatihan bagi petani
tentang dampak iklim ekstrim terhadap produksi pertanian, dilengkapi
dengan perangkat keras interaktif yang dapat digunakan di lapangan
(saung), untuk menganalisis informasi curah hujan berbasis tipe wilayah
iklim dan memprediksi produksi tanaman secara cepat pada berbagai
kondisi iklim ekstrim.

Saung Iklim (literally: Climate Cabin) innovation provides a forum for
developing (rice) farmers’ competencies through web-based interactive
media, specifically to improve their literacy on climatic change, and
capability to make appropriate predictions of planting time by considering
land, water availability, and general agricultural management according
to specific climatic condition in their territory. The Climate Cabin’s feature
includes a learning / training package for farmers on extreme climate
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Perspektif
Mengindustrikan tanaman pangan dapat memberikan dampak ekonomi yang 
besar bagi masyarakat mengingat tingginya nilai ekonomi, beragamnya manfaat 
dan besarnya permintaan pasar domestik maupun ekspor akan kelapa kopyor.

Keunggulan Inovasi
l Produksi bibit kopyor yang dihasilkan true-to-type
l Meningkatnya jumlah produksi buah kopyor total dan buah kopyor per tandan
l Integrasi teknik budidaya kelapa dan budidaya lebah madu dapat 

meningkatkan persentase buah kopyor jadi per tandan, juga nilai tambah 
ekonomi dari budidaya lebah madu.

Potensi Aplikasi
Industri makanan dan agribisnis baik skala besar, menengah maupun kecil.

Inovator
Nama  : Sudarsono; Hengky Novarianto; Sudrajat; Meldy LA Hosang; 

Diny Dinarti; Megayani Sri Rahayu; Ismail Maskromo

Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Sumber:   105 Inovasi Indonesia

Kelapa Kopyor
Kian Kopyor
Scrambling
Scrambled

Coconuts

Produksi Bibit Kelapa Kopyor True to Type dengan
Persilangan Terkontrol dan Peningkatan Produksi
Buah Kopyor dengan Polinator Lebah Madu

Kopyor adalah buah kelapa yang perkembangannya abnormal, tetapi justru
menghasilkan daging buah yang lembut, tidak melekat pada tempurung
kelapanya, serta rasa gurih yang digemari. Permintaan akan kelapa kopyor
belum dapat terpenuhi, karena hanya tergantung pada proses alami 
pembentukan kelapa menjadi kopyor.

Inovasi ini memanfaatkan teknik pembenihan true-to-type (murni sesuai induk)
kelapa hibrida melalui persilangan terkontrol untuk menghasilkan bibit pohon
kelapa kopyor unggul, dengan tingkat probabilitas pembentukan kelapa kopyor
yang lebih tinggi. Inovasi ini juga melakukan perbaikan teknik budidaya, melalui
penggunaan lebah madu sebagai polinator, teknologi drainase, jarak tanam,
pemupukan dan pengendalian hama, untuk menghasilkan lebih banyak kelapa
kopyor.

Kopyor is an abnormal coconut, with crumbly and loose meat, tastes good and is
sought by its consumers. Until now, the demand is much higher than supply.

The innovation uses controlled cross breeding to create true to type coconut
hybrid seeds to produce more of this abnormal coconut. It uses bee as
pollinators, and increase the productivity through proper cropping pattern,
drainage technology and pest control.
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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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Papan Wangi 
Anti Nyamuk

Mosquito 
Repellent 

Fragrant Board

Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan 
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoides Stapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum 
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 
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impacts to agricultural production, equipped with interactive hardware that can
be used in the field, to analyze the regional rainfall information, and estimate the
crop production output at various extreme climatic conditions.

Perspektif
Pola pikir petani perlu diubah, dari sepenuhnya hanya menggantungkan nasib
pada kehendak alam, menuju keyakinan bahwa mereka dapat memanfaatkan
dan bekerjasama dengan alam.

Keunggulan Inovasi
• Secara terpadu menyediakan bagi petani (padi) berbagai layanan informasi

terkait dengan perubahan iklim
• Menyediakan informasi dan paket-paket pembelajaran/pelatihan tentang

cara mengantisipasi dampak iklim terhadap tanaman (padi)
• Menyediakan perangkat keras interaktif yang dapat digunakan di lapangan

(saung), untuk menganalisis informasi iklim dan memprediksi produksi
tanaman (padi) pada berbagai kondisi iklim.

Potensi Aplikasi
Saung Iklim berpotensi dijadikan sebagai model
dan aplikasi pengembangan kapasitas petani
berbasis internet dalam lingkup nasional. Saung
iklim juga dapat dimanfaatkan untuk membantu
pemerintah dalam mengalokasikan bantuan
sarana produksi pertanian (saprotan) secara
tepat sasaran.

Inovator 
Nama : Perdinan Yon Sugiarto; I Putu

Santikayasa; Tri Atmaja; Ryco
Farysca; Adi Rizki; Abdul Basit;
Enggar Yustisi Arini; Rendy
Prihansyah

Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Inovasi ini melakukan lebih dari sekadar mengubah limbah menjadi sesuatu yang 
lebih berguna, yaitu menawarkan substitusi material kayu dengan sifat khas alami 
anti serangga (nyamuk).

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan limbah yang dianggap tidak bermanfaat  
l Proses pembuatan cukup sederhana            
l Papan partikel yang dihasilkan memiliki bau khas akar wangi yang dapat 

mengusir nyamuk

Potensi Aplikasi
Papan partikel dapat digunakan untuk mengganti kayu sebagai bahan bangunan. 
Penemuan ini bisa digunakan pada industri peralatan dan mesin serta industri 
tekstil, kertas, dan lain-lain.

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Paribotro Sutigno                                     
Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:  100 Inovasi Indonesia

501 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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Tak Perlu
Pencet-Pencet

Ripeness for
Sure

Indikator Pendeteksi kematangan Buah

Konsumen seringkali memencet bahkan melukai kulit buah untuk
mengetahui tingkat kematangannya, sehingga merusak kualitas buah.
Inovasi ini mengembangkan label pendeteksi kematangan buah
berdasarkan indikator warna. Seiring dengan pematangan buah, terjadi
penambahan produksi gas etilen yang memicu perubahan warna label.
Pada saat buah mengkal, label berwarna kuning transparan, ketika buah
menjadi matang label berubah menjadi biru, dan selanjutnya warna label
berangsur berubah menjadi hijau yang menandakan buah telah menjadi
terlalu masak (overripe). Label ini memudahkan konsumen memilih buah
sesuai dengan tingkat kematangan yang diinginkan tanpa merusak kualitas
buah.

Consumers often have to squeeze and even peel the skin of the fruit to
determine the level of its ripeness, thus damaging the fruit. This innovation
developed a label for detecting fruit ripeness based on color indicators.
Along with fruit ripening, ethylene gas production increases which triggers
label color changes. When the fruit is unripe the label color is transparent
yellow, when the fruit is ripening the label turns blue, and then the label
color gradually turns green which indicates the fruit has become overripen.
This label makes it easy for consumers to select fruit according to the
desired level of ripeness, without damaging the fruit.
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Perspektif
Pada awalnya, harga ditentukan oleh sumber daya alam dan kebutuhan, kemudian 
ditentukan oleh teknologi pengolah sumber alam. Sumber alam yang nilainya 
terlalu rendah, kini dibantu oleh teknologi menjadi lebih bernilai, bisa 
menggantikan sumber lainnya yang harganya sudah terlalu tinggi.

Keunggulan Inovasi
l Menggantikan cocoa butter dengan biaya lebih murah
l Mengembangkan produk turunan kelapa/kelapa sawit bernilai tinggi, dan 

membantu mengurangi ketergantungan industri pada ketidakpastian harga 
komoditas minyak kelapa dan minyak sawit

Potensi Aplikasi
Inovasi ini berpotensi ditawarkan sebagai Cocoa Butter Substitutes (CBS) yang lebih 
murah, maupun pengembangan produk-produk makanan dan kosmetik yang 
semula terlalu mahal jika harus menggunakan lemak coklat.

Inovator
Nama  : Mursalin

Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber:   105 Inovasi Indonesia

Kelapa Punya
Lemak, Cokelat 

Punya Nama
Coconut Got

Fat, Cocoa Got
Fame

Teknik Pembuatan Trigliserida Rantai Menengah secara
Fraksinasi dan Teknologi Pencampurannya dengan Stearin 
Minyak Sawit untuk Memproduksi Cocoa Butter

Lemak cokelat adalah lemak yang dihasilkan dari kakao dan memiliki harga
yang tinggi karena tingginya permintaan sebagai bahan baku untuk
makanan dan kosmetik yang bermutu tinggi.

CBS (Cocoa Butter Substitutes) adalah pengganti lemak cokelat dari minyak
nabati yang diolah menggunakan metode kimia khusus. Melalui inovasi ini ,
minyak kelapa atau minyak sawit dapat diolah menjadi CBS dengan kualitas 
setara dengan lemak cokelat sehingga dapat dijual dengan harga yang lebih 
tinggi dari minyak kelapa atau minyak sawit.

Cocoa Butter Subtitutes (CBS) can be made from vegetable oils through
special chemical processes.

With this innovation, coconut or palm oil can be converted into CBS, at
comparable quality to genuine cocoa butter, thus command better price
than coconut/palm oil.
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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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Papan Wangi 
Anti Nyamuk

Mosquito 
Repellent 

Fragrant Board

Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan 
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoides Stapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum 
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 
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Perspektif
Teknologi dibutuhkan manusia untuk menterjemahkan sinyal kematangan yang
sebenarnya dikirimkan buah; namun lebih dimengerti oleh hewan ketimbang
oleh manusia. Dengan teknologi ini, menduga-duga, kecewa dan marah-marah,
semoga akan tinggal jadi sejarah.

Keunggulan Inovasi
• Produk buah-buahan dapat berkomunikasi dengan konsumen melalui label

di kemasan
• Tingkat dan perubahan kematangan buah dapat dinformasikan secara

otomatis, cepat, dan tepat.
• Sangat membantu memilih buah, khususnya bagi buah-buah yang tidak

berubah warna kulit dalam proses pematangannya.
• Buah pada rak pajang terhindar dari kerusakan akibat konsumen yang

memencet, mengupas atau melukai buah untuk mengetahui kematangan
buah.

Potensi Aplikasi
Aplikasi komersial indikator kematangan buah masih sangat prospektif dengan merebaknya fresh
market atau toko buah-buahan.

Inovator 
Nama : Dr. Endang Warsiki, S.TP., MSi, Prof. Dr. Ir. Khaswar Syamsu, MSc,

Dr. Chananpat Rardniyom, Dr. Ade Iskandar, Vivin Jenika Putri,
Alberto Berchmans Perangin-angin

Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Inovasi ini melakukan lebih dari sekadar mengubah limbah menjadi sesuatu yang 
lebih berguna, yaitu menawarkan substitusi material kayu dengan sifat khas alami 
anti serangga (nyamuk).

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan limbah yang dianggap tidak bermanfaat  
l Proses pembuatan cukup sederhana            
l Papan partikel yang dihasilkan memiliki bau khas akar wangi yang dapat 

mengusir nyamuk

Potensi Aplikasi
Papan partikel dapat digunakan untuk mengganti kayu sebagai bahan bangunan. 
Penemuan ini bisa digunakan pada industri peralatan dan mesin serta industri 
tekstil, kertas, dan lain-lain.

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Paribotro Sutigno                                     
Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:  100 Inovasi Indonesia
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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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Star-Trex
Alat Transportasi yang Aman dan Mandiri Energi
untuk Penambangan Belerang di Gunung Ijen

Inovasi Star-Trex (Sulphur Transporting Machine) adalah gerobak
pengangkut yang dikembangkan untuk membantu petambang belerang
mengangkut belerang dari atas gunung secara lebih efektif, lebih aman,
dan mandiri energi. Motor listrik DC 500 W 24 V dipakai saat gerobak
naik menuju puncak gunung dalam keadaan kosong. Saat turun dengan
sekitar 230-250 kilogram hasil tambang, dua buah motor beralih berfungsi
menjadi generator yang menghasilkan listrik yang disimpan di dalam dua
unit aki dengan kapasitas masing-masing 12 V, 45 Ah. Energi listrik yang
dipanen ternyata lebih besar dibandingkan energi yang digunakan, dengan
surplus sekitar 19 kJ. Dengan kondisi tersebut Star-Trex dapat dikatakan
mandiri energi.

Star-Trex Innovation (Sulfur Transporting Machine) is a transport cart
developed to help brimstone miners to transport their mining products from
the mountain in a more effective, safer, and energy-independent manner.
The DC 500 W 24 V electric motor is used when the cart goes up to the top of
the mountain empty. When coming down with about 230-250 kilograms of
brimstone, the two motors function as generators that produce electricity
stored in two batteries of 12 V, 45 Ah each. The electricity generated is
more than the energy used, with a surplus of around 19 kJ. Under these
conditions the Star-Trex is energy self sufficient.
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Perspektif
Dengan sedikit investasi tambahan, dan sedikit perhatian khusus saat proses 
pembuahan, kualitas manggis bisa didongkrak, demikian pula harga jual dan daya 
ekspornya.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku mudah didapat dan harganya murah
l Produk meraih mutu dan nilai komersial yang maksimal
l Memperbesar potensi ekspor buah manggis

Potensi Aplikasi
Inovasi ini potensial untuk diterapkan di perkebunan manggis baik skala besar, 
skala perkebunan rakyat,  bahkan pohon manggis di pekarangan kita.

Inovator
Nama  : Roedhy Poerwanto 

Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Sumber:   105 Inovasi Indonesia

Selamat Tinggal
Getah Kuning

Say Goodbye to
Gamboge

Disorder

Pengembangan Teknologi Pengendalian Getah
Kuning pada Buah Manggis

Sekalipun menyandang unggulan teratas buah segar ekspor Indonesia,
ternyata ekspor manggis baru mencapai 6,75% dari total produksi nasional.
Getah kuning pada daging buah merupakan salah satu penyebab kualitas
buah jadi rendah dan tidak layak ekspor.

Inovasi ini menemukan penyebab kemunculan getah kuning pada buah
manggis dan cara pengendaliannya. Aplikasi Kalsium di daerah perakaran 
pada saat perkembangan buah manggis (saat bunga muncul dan anthesis) 
terbukti menurunkan cemaran getah kuning, dan meningkatkan kandungan
Kalsium buah manggis. Selain itu optimasi aerasi di daerah perakaran dan
pemberian Boron juga menurunkan cemaran getah kuning.

Mangosteen is Indonesia's leading fresh fruit exports, and yet it's only 6,57%
of total national harvest. Contamination off yellow slime in the fruit pulp is
one of the main quality constraints to export them.

This innovation is about prevention and control of yellow slime problem in
mangosteen cultivation techniques, especially during its flowering and
anthesis period. The combination of applying Calcium, Boron, and also
improving root aeration proved to reduce yellow slime problem and increase
Calcium content in Mangosteen.
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Kalsium buah manggis. Selain itu optimasi aerasi di daerah perakaran dan 
pemberian Boron juga menurunkan cemaran getah kuning.

Mangosteen is Indonesia's leading fresh fruit exports, and yet it's only 6,57% 
of total national harvest. Contamination off yellow slime in the fruit pulp is 
one of the main quality constraints to export them.

This innovation is about prevention and control of yellow slime problem in 
mangosteen cultivation techniques, especially during its flowering and 
anthesis period. The combination of applying Calcium, Boron, and also 
improving root aeration proved to reduce yellow slime problem and increase 
Calcium content in Mangosteen.
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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.

415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia Tahun 2018

02

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations

Papan Wangi 
Anti Nyamuk

Mosquito 
Repellent 

Fragrant Board

Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan 
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoides Stapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum 
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 
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Perspektif
Untuk mengendalikan gravitasi kebanyakan teknologi memakai energi, padahal
dengan aplikasi yang tepat energi gravitasi justru dapat menghasilkan energi.

Keunggulan Inovasi
• Kapasitas angkut jauh lebih besar dibandingkan dengan menggunakan

tenaga manusia. 
• Waktu untuk mendaki ke atas gunung lebih singkat.
• Mandiri energi: energi yang dipakai untuk mendaki menggunakan energi

yang dihasilkan saat turun.
• Transportasi yang lebih aman dan tidak melelahkan

Potensi Aplikasi
Inovasi Star-Trex berpotensi dimanfaatkan oleh para petambang sulfur (Gunung Ijen), dan bisa
dikembangkan sebagai transportasi bagi wisatawan yang aman, yang saat ini dirasakan sebagai
hambatan bagi promosi wisata Gunung Ijen

Inovator 
Nama : Achmad Widodo Sanhaji
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Inovasi ini melakukan lebih dari sekadar mengubah limbah menjadi sesuatu yang 
lebih berguna, yaitu menawarkan substitusi material kayu dengan sifat khas alami 
anti serangga (nyamuk).

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan limbah yang dianggap tidak bermanfaat  
l Proses pembuatan cukup sederhana            
l Papan partikel yang dihasilkan memiliki bau khas akar wangi yang dapat 

mengusir nyamuk

Potensi Aplikasi
Papan partikel dapat digunakan untuk mengganti kayu sebagai bahan bangunan. 
Penemuan ini bisa digunakan pada industri peralatan dan mesin serta industri 
tekstil, kertas, dan lain-lain.

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Paribotro Sutigno                                     
Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:  100 Inovasi Indonesia
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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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Pengembangan Teknologi Tepat Guna 
dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Inovasi ini mengembangkan atraktor cumi-cumi, habitat buatan tempat
cumi-cumi (Loligo Chinensis) berkumpul, menempelkan telurnya, serta
sebagai daerah asuhan; untuk meningkatkan daya dukung sumberdaya
cumi-cumi. Desain dan konstruksi atraktor cumi-cumi menggunakan pipa
pralon dan kawat harmonika, serta bahan lain yang mudah diperoleh
nelayan, untuk menciptakan suasana remang-remang, agar cumi-cumi
merasa aman menempelkan telur serta memijah. Dalam waktu sebulan,
77% atraktor telah ditempeli telur cumi-cumi.

This innovation develops squid attractors, artificial habitats where squid
(Loligo chinensis) gather, hatch their eggs, as well as nurseries; to maintain
sustainability of the squid resources. The design and construction of squid
contractors uses PVC pipes and harmonica wires, and the other materials
that are easily obtained by local fisherman, to create a safe atmosphere,
for the squid hatching eggs and spawning. Within one month time, the
squids have laid eggs in 77% of the attractors.

Rumah Cuma-
Cuma untuk
Cumi-Cumi
Free Home for
Squids
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Perspektif
Bahan penyerap (absorbent) sering kali dianggap sebagai bahan yang hanya bisa 
dipakai sekali lalu di buang. Bahan yang diserap dalam proses ternyata justru 
membantu mendaur ulang bahan penyerap untuk selanjutnya dapat dipakai 
kembali, bahkan berkali-kali.

Keunggulan Inovasi
l Reactivated Bleaching Earth (RBE) dapat digunakan kembali sebagai bahan 

absorbent pada proses bleaching di industri minyak sawit.
l Proses daur ulang/reaktivasi dapat dilakukan berulang hingga lima kali atau 

lebih
l Tidak mengubah komposisi kimiawi absorbent, bahkan menghasilkan kualitas 

absorbent yang lebih baik

Potensi Aplikasi
Teknologi RBE dapat dimanfaatkan oleh industri minyak sawit maupun industri 
minyak nabati lainnya.

Inovator
Nama  : Ani Suryani; Suprihati; Gustan Pari; Amelia Aswad

Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Sumber:   105 Inovasi Indonesia

Daur Ulang
Limbah Berkali-

kali
Multiple Waste

Recycling

Teknologi Reaktivasi Bleaching Earth sebagai Upaya
Efisiensi Bahan Penolong dan Penanganan Limbah
Industri Refinery Minyak Sawit

Spent Bleaching Earth (SBE) pada industri refinery minyak sawit biasanya
dibuang secara langsung ke pembuangan limbah (landfill). Teknologi
Reaktivasi SBE dapat dilakukan dengan mengolah residu minyak sawit yang
ada di dalamnya menjadi biodiesel secara in-situ.

Teknologi ini mampu mereaktivasi SBE menjadi Reactivated Bleaching Earth
(RBE) hingga 5 kali atau lebih, dengan tetap memenuhi spesifikasi SNI 15-
3039-1992.

Spent Bleaching Earth (SBE) as waste in palm oil refinery is ussualy directly
disposed into the landfill. Reactivated Bleaching Earth (RBE) process can be
done by using residual oil contained in the waste through in-situ process.

This innovation is capable of reactivating SBE to RBE up to five times, or even
more, to get quality absorbent that meet SNI 15-3039-1992 specifications.
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dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 
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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 
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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
Salah satu upaya penting dalam menjaga kelestarian sumber daya laut kita,
adalah dengan memperbaiki habitat atau bahkan membuat habitat buatan bagi
satwa laut tersebut untuk berkumpul, bertelur dan mengasuh anak-anaknya.

Keunggulan Inovasi
• Atraktor dibuat dari bahan-bahan yang mudah didapat oleh masyarakat

nelayan. 
• Berhasil menggalang berpartisipasi langsung nelayan untuk meningkatkan

kehidupan mereka sendiri, serta membangun kesadaran untuk melestarikan
lingkungan.

• Atraktor telah teruji meningkatkan hasil tangkapan cumi-cumi oleh nelayan.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini telah diaplikasikan di 30 kabupaten perairan Indonesia, dan dapat diadaptasikan ke
kawasan-kawasan perairan laut lainnya, dimana cumi-cumi merupakan sumber penghasilan penting
bagi nelayan. Inovasi ini juga dapat mendukung konsep perikanan berkelanjutan, serta mendukung
pengembangan kawasan pantai secara terpadu.

Inovator
Nama : Prof. Dr. Ir. Mulyono, M.Sc; Dr. Roza Yusfiandayani; Dr. Sulaeman Martasuganda
Status Paten : Terdaftar (S00201911443)
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Perspektif
Inovasi ini melakukan lebih dari sekadar mengubah limbah menjadi sesuatu yang 
lebih berguna, yaitu menawarkan substitusi material kayu dengan sifat khas alami 
anti serangga (nyamuk).

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan limbah yang dianggap tidak bermanfaat  
l Proses pembuatan cukup sederhana            
l Papan partikel yang dihasilkan memiliki bau khas akar wangi yang dapat 

mengusir nyamuk

Potensi Aplikasi
Papan partikel dapat digunakan untuk mengganti kayu sebagai bahan bangunan. 
Penemuan ini bisa digunakan pada industri peralatan dan mesin serta industri 
tekstil, kertas, dan lain-lain.

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Paribotro Sutigno                                     
Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:  100 Inovasi Indonesia
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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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Metode Penanaman Pohon dengan Teknik Tanam
Rumpang untuk Rehabilitasi Hutan Alam Terdegradasi

Inovasi ini menawarkan metoda alternatif bagi rehabilitasi hutan
terdegradasi, dengan sistem tebang habis permudaan buatan (THPB)
dan menghasilkan hutan monokultur. Metoda rehabilitasi dengan teknik
rumpang hanya membuka 40% hutan alam terdegradasi dalam bentuk
rumpang yang tersebar dengan luasan kecil-kecil, sehingga dapat menjaga
keseimbangan ekologi dari aspek kerusakan lingkungan, aspek biodiversitas, 
maupun aspek sosial-budaya masyarakat di sekitar hutan.

This innovation offers an alternative method for rehabilitating degraded
forests, using the “rumpang” method (literally: missing teeth). It opens
up to 40% of all degraded natural forests in the form of small plots, while
leaving the rest to recover back into natural forest. This method helps to
maintain ecological balance from the view of environmental, biodiversity,
as well as the socio-cultural aspects of the community around the forest.

Ompong
Dahulu Lestari
Kemudian
Toothless for
Sustainability
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Perspektif
Banyak sekali peluang  mengolah sumber daya alam Indonesia yang berlimpah 
namun terpinggirkan pemanfaatannya seperti halnya biji pinang sebagai pewarna. 
Produk alami bernilai lebih tinggi dari produk sintetik jika setara mutu dan siap 
gunanya, tetapi  tak tersaingi karena lebih alami, lebih aman dan ramah lingkungan.

Keunggulan Inovasi
l Indonesia adalah produsen utama biji pinang di dunia
l Produksi pewarna dari pinang menggunakan bahan yang relatif aman, tidak 

melibatkan bahan kimia berbahaya
l Pengeringan dengan spray dryer, menjadikan proses produksi efisien serta 

menghasilkan produk yang berstandar industri
l Produk pewarna alami yang diperoleh bersifat instan dan siap-guna, praktis, 

serta tidak menghasilkan residu.

Potensi Aplikasi
Aplikasi pewarna alami ekstrak biji pinang pada pewarnaan tekstil (katun dan 
sutera) menghasilkan warna yang bervariasi. Secara luas pewarna bubuk ekstrak 
biji pinang dapat diaplikasikan pada industri pengawet, obat, kosmetik dan 
penyamakan kulit.

Inovator
Nama  : E. Gumbira Sa'id; Khaswar Syamsu; Yernisa

Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Sumber:   105 Inovasi Indonesia

Mewarnai 
dengan Pinang
Colouring with

Areca

Produksi Pewarna Bubuk Alami Ekstrak Biji
Pinang (Areca catechu L.)

Pewarna sintetis adalah jenis pewarna yang paling banyak. Akan tetapi,
berbagai pewarna sintetis mengandung gugus fungsional yang dapat
menyebabkan kanker selain juga tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu,
pewarna alami yang sifatnya aman dan ramah lingkungan semakin banyak
diminta oleh konsumen industrial. Sayangnya pasokan dan ketersediaan
pewarna alami masih terbatas.

Biji pinang adalah pewarna alami yang dapat digunakan untuk kebutuhan 
industri. Aplikasi teknologi ekstraksi dan spray dryer dapat mendongkrak
kapasitas produksi pewarna dari pinang agar dapat memenuhi kebutuhan
industri tersebut.

Synthetic dyes are widely  used for various applications. However, many of
these synthetic dyestuffs are considered carcinogenic, and are not
environmentally friendly.

The use of extraction and spray drying technology to process Areca powder
can help to meet the growing demand on natural dyes. Spray dried Areca
powder meets the specifications of industrial dyes. It is safe and
environmentally friendly.
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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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Indonesia maupun standar Jepang. 
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world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 
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berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 
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Perspektif
Upaya untuk memulihkan hutan alam yang terdegradasi jika dilakukan secara 
massal atau “asal-asalan”; seringkali justru menjerumuskan kita pada kerusakan 
alam yang lebih parah.  

Keunggulan Inovasi
• Dirancang berdasarkan proses alami permudaan hutan dan suksesi ekosistem 

hutan alam.
• Menjaga keanekaragaman hayati hutan alam, mengurangi erosi tanah, 

dan menjaga kesuburan tanah, dan kondisi iklim mikro yang optimal untuk 
pertumbuhan pohon.

• Menghemat biaya pembersihan rumpang dan sekaligus berfungsi untuk 
menahan menjalarnya gulma dan liana pada jalur tanam.

Potensi Aplikasi
Inovasi metoda rumpang dapat diaplikasikan untuk memulihkan ekosistem hutan alam yang telah 
terdegradasi; baik oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, ataupun pemegang konsesi 
hutan, yang peduli pada upaya menjaga kelestarian ekosistem hutan alam.  

Inovator
Nama : Prof. Dr. Ir. Elias 
Status Paten : Telah Terdaftar
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Perspektif
Di era teknologi yang berkembang cepat, berbagai inovasi dikembangkan untuk 
meningkatkan kinerja produk ataupun proses agar tidak terlindas persaingan. Pada 
saat yang sama, inovasi juga di pacu terus untuk mencapai efisiensi dan 
kesederhanaan operasional demi menekan biaya produksi.

Keunggulan Inovasi
l Portable, mudah dipindahkan ke berbagai tempat jika diperlukan.
l Biaya pembuatan film jauh lebih murah dibanding dengan menggunakan mesin 

impor, atau harga film di pasaran internasional.
l Komponen mesin spin coating tersedia dari sumber lokal

Potensi Aplikasi
Aplikasi ini terbuka luas untuk pembuatan lapisan film tipis dari ukuran mikro 
hingga nanometer yang mengharuskan efisiensi material maupun biaya. Aplikasi 
industri lapisan tipis merentang luas dari industri semikonduktor elektronik, 
pelapisan optik, hingga industri sensor.

Inovator
Nama  : Irzaman; Heriyanto Syafutra; Husin Alatas; Ardian Arif; Hanedi 

Darmasetiawan

Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN 

Sumber:   105 Inovasi Indonesia

Meja Putar
Canggih yang

Kompetitif
Hi-Tech Yet

Competitive
Turntable

Instrumen Spin Coating untuk Membentuk
Lapisan Film Tipis

Spin coating adalah sebuah metode untuk menghasilkan lapisan tipis yang
merata atas sebuah substrat dengan cara merotasikan larutan film tipis
tersebut dengan kecepatan sudut tertentu.

Inovasi instrumen spin coating ini bisa memproduksi lapisan tipis yang
harganya jauh lebih murah dibandingkan yang ditawarkan di pasar, namun
dengan kualitas produk hasil yang setara. Alat ini bersifat portable, ringan,
dan mudah dioperasikan di berbagai tempat sesuai kebutuhan. Lapisan tipis
dihasilkan mesin spin coating ini juga telah teruji setimbang secara
stoikometrik maupun secara termodinamik.

This spin coating machine is designed to make thin film with uniform
thickness on a substrate, by spinning the substance at a particular angular
rotational velocity.

The spin coating machine is capable to produce thin film, with comparable
technical specifications to those available in the market, but only at
afraction of the price. The thin film has been tested being stoichometrically
as well as thermodynamically balanced.
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Perspektif
Dapur minimalis tentu butuh peralatan dan perlengkapan dapur yang ukurannya 
minimalis juga, namun dengan fasilitas memadai, sehingga dibutuhkan peralatan 
yang multifungsi dan all in one.

Keunggulan Inovasi
l Multifungsi, all in one
l Tahan air, api dan mudah dibersihkan
l Lebih praktis dan menghemat tempat
l Cocok untuk perumahan tipe sederhana
l Harga ekonomis

Potensi Aplikasi
Desain bisa ditawarkan ke industri perabotan dan dijual sebagai kitchen set multi 
fungsi sekaligus meja makan.

Inovator
Nama  : Lilis Heryati; Isna Nurlela Nasution; Nur Khoiriyah; Azka Lathifa 

Zahratu Azra; Megawati Simanjuntak

Status Paten  : GRANTED 

Sumber:   105 Inovasi Indonesia

MiniMaks:
Minimalis nan

Maksimal
MiniMax:

Minimalist yet
Maximal

“TRIPLEM” : Desain Meja Makan Multifungsi
untuk Dapur Minimalis

Guna menyiasati ruang di rumah-rumah yang berukuran kecil, disain minimalis
kini semakin dibutuhkan. Perabotan yang menggabungkan beberapa fungsi
sekaligus, kini menjadi pilihan. Salah satu yang memiliki potensi besar untuk
dikembangkan adalah perabotan multifungsi di ruang makan yang digabung
dengan dapur.

Meja makan membutuhkan ruang yang paling besar di ruang makan, kini
didesain ulang dan ditambahkan fungsi lainnya, seperti bak cuci untuk mencuci
piring atau kompor untuk memasak. Agar efisien mencuci, meja ditambahkan
rak piring, gelas dan sendok. Pada desain untuk memasak, ditambahkan tempat
duduk untuk tabung gas, talenan, rak sendok, penyimpanan makanan
sementara. Kedua desain memiliki tambahan rak botol dan tempat sampah
sementara. Semua bisa dilepas pasang , ringkas jadi satu.

In a small house where dining and kitchen share the same space, a modified
dining table, with hidden sink for washing or stove for cooking, will surely benefit
a lot.

To make it washing-efficient, additional rack for plates, glasses and utensils is
available. For cooking, the table can also hold cooking gas tank, place for cooked
foods, utensil. They are supported with bottle racks and temporary garbage
holsters, detachable, practical, all in one place.
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Perspektif
Upaya mendukung konsep bisnis berwawasan lingkungan sangat penting bagi 
industri-industri yang selama ini memiliki citra buruk sebagai perusak lingkungan, 
seperti pada industri pertambangan emas.

Keunggulan Inovasi
l Menggunakan bahan baku kitosan yang mudah terurai di alam dan ramah 

lingkungan
l Memperbaiki citra industri pertambangan emas dengan konsep eco-friendly 

waste management system

Potensi Aplikasi
Sistem Manajemen Limbah Industri Pertambangan, khususnya tambang emas.

Inovator
Nama  : Kurrataa'yun; Hana Putri Pratiwi; Muhammad Rizki Faisal; 

Rofiqoh Inayati Agustina; Rian Triana; Anja Meryandini

Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Sumber:   105 Inovasi Indonesia

Kitosan
Bermedali Emas

Chitosan the
Gold Medalist

Inovasi Recovery Technology Eco-Friendly 
Emas dengan Kitosan

Proses pengolahan limbah pertambangan emas biasanya menggunakan bahan
kimia berbahaya atau karbon aktif sebagai pengikat sisa emas. Teknologi ini
membutuhkan perlakuan khusus, atau penambahan bahan pengikat kimia lain,
untuk menjadikannya efektif. Inovasi ini memanfaatkan kitosan sebagai bahan
pengganti sianida atau karbon untuk pengolahan limbah emas.

Hasil ujicoba di Lab Metalurgi PT. Antam (Persero) Tbk. UBPE Pongkor dengan
Atomic Absorbtion Spectrophotometer (AAS) cukup menggembirakan. 
Penggunaan kitosan serbuk dengan konsentrasi 2% pada limbah emas, mampu
mengikat emas hingga 95% tanpa perlakuan khusus thermal untuk 
mengoptimalkan penyerapannya. Selain hemat energi, inovasi ini juga ramah
lingkungan karena kitosan bio-degradable.

Chitosan can effectively replace the use of cyanides or carbon in gold extraction
process. Chitosan is biodegradable thus safe for the environment. It does not
require a special treatment to make it effective.

A laboratory test using Atomic Absorbtion Spectrophotometer (AAS) shows that
the use of  2 % powdered chitosan can extract traces of  gold up to 95% from gold
effluent.
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Perspektif
Pemahaman ilmiah tentang faktor-faktor penentu pertumbuhan tanaman,
semakin mengarahkan teknologi budidaya tanaman mendekati rahasia alam yang
lestari, yaitu bagaimana bakteri secara alami memegang peranan penting dalam
pertumbuhan tanaman

Keunggulan Inovasi
l Formula bakteri Burkholderia cepacia sebagai inokulan pupuk hayati belum

tersedia di pasar
l Ramah lingkungan, tidak meninggalkan residu kimia
l Dapat meningkatkan produktifitas tanaman sengon pada lahan marginal.

Potensi Aplikasi
Produk inovasi ini dapat diaplikasikan pada pembibitan/penyemaian tanaman dari
famili momosa dan legume berkayu.

Inovator
Nama : Nisa Rachmania Mubarik; Muhammad Afnansyah.

Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Sumber:   105 Inovasi Indonesia

Bakteri Sahabat
Pohon Sehat

Friendly
Bacteria for

Healthy Tree

Inokulan Bakteri Non-rhizobia sebagai Pupuk
Hayati pada Pembibitan Sengon

Sengon atau Albizia (Paraserianthes falcataria) adalah salah satu jenis
pohon yang cepat tumbuh (fast growing species) yang sangat penting untuk
memenuhi kebutuhan kayu industri.

Karya inovasi ini memanfaatkan bakteri Rhizosphere Burkholderia cepacia
L6.5 sebagai pupuk hayati penambat nitrogen dan pemacu pertumbuhan
pada pembibitan tanaman sengon. Pemberian inokulan Burkholderia
cepacia L6.5 pada pembibitan sengon menghasilkan zat pemacu 
pertumbuhan tanaman yang memberikan pengaruh sama dengan 
pemberian pupuk NPK sesuai dosis,  pada jumlah akar lateral, panjang akar
dan jumlah cabang.

Albizia (Paraserianthes falcataria) is a fast grown wood species that has now
become imperative to meet the demand for industrial wood.

The application of  Rhizosphere bacterial isolate Burkholderia cepacia L6.5
to the plant nursery of Paraserianthes falcataria produces plant growth
stimulants equivalent to standard NPK fertilizer administration in terms of
lateral root growth, root length, and number of branches.

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

Inov
G

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
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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.
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Perspektif
Pemahaman ilmiah tentang faktor-faktor penentu pertumbuhan tanaman,
semakin mengarahkan teknologi budidaya tanaman mendekati rahasia alam yang
lestari, yaitu bagaimana bakteri secara alami memegang peranan penting dalam
pertumbuhan tanaman

Keunggulan Inovasi
l Formula bakteri Burkholderia cepacia sebagai inokulan pupuk hayati belum

tersedia di pasar
l Ramah lingkungan, tidak meninggalkan residu kimia
l Dapat meningkatkan produktifitas tanaman sengon pada lahan marginal.

Potensi Aplikasi
Produk inovasi ini dapat diaplikasikan pada pembibitan/penyemaian tanaman dari
famili momosa dan legume berkayu.

Inovator
Nama : Nisa Rachmania Mubarik; Muhammad Afnansyah.

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Bakteri Sahabat
Pohon Sehat

Friendly
Bacteria for

Healthy Tree

Inokulan Bakteri Non-rhizobia sebagai Pupuk
Hayati pada Pembibitan Sengon

Sengon atau Albizia (Paraserianthes falcataria) adalah salah satu jenis
pohon yang cepat tumbuh (fast growing species) yang sangat penting untuk
memenuhi kebutuhan kayu industri.

Karya inovasi ini memanfaatkan bakteri Rhizosphere Burkholderia cepacia
L6.5 sebagai pupuk hayati penambat nitrogen dan pemacu pertumbuhan
pada pembibitan tanaman sengon. Pemberian inokulan Burkholderia
cepacia L6.5 pada pembibitan sengon menghasilkan zat pemacu 
pertumbuhan tanaman yang memberikan pengaruh sama dengan 
pemberian pupuk NPK sesuai dosis,  pada jumlah akar lateral, panjang akar
dan jumlah cabang.

Albizia (Paraserianthes falcataria) is a fast grown wood species that has now
become imperative to meet the demand for industrial wood.

The application of  Rhizosphere bacterial isolate Burkholderia cepacia L6.5
to the plant nursery of Paraserianthes falcataria produces plant growth
stimulants equivalent to standard NPK fertilizer administration in terms of
lateral root growth, root length, and number of branches.
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Perspektif
Inovasi yang sederhana dan tidak canggih ini, bila berhasil dimasyarakatkan bisa
berdampak sangat besar, karena dapat membantu pengrajin pembuat opak yang 
jumlahnya sangat banyak, dengan bekerja lebih aman, efisien dan menghasilkan 
produk lebih bermutu dan berharga.

Keunggulan Inovasi
l Lebih aman dibandingkan metode pencetakan opak manual
l Produksi opak singkong menjadi semakin cepat dan efisien
l Dibuat secara ergonomis dan cukup praktis pemakaiannya untuk industri 

berskala rumah tangga

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat dimanfaatkan oleh industri opak pada umumnya,  atau industri 
produk-produk jenis krupuk atau emping yang menggunakan proses pengolahan
serupa.

Inovator
Nama : Asep Andi; Heri Heriyati; Fajar Febriyadi; Radite P.A.S

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   105 Inovasi Indonesia

Opak Singkong
Bikinan “Pabrik”

Factory Made
Cassava
Crackers

Matrix, Alat Pencetak Opak Singkong
Berbasis Elektrik

Opak adalah makanan ringan mirip kerupuk yang sangat popular, terbuat dari
tepung singkong, berbentuk bundar tipis dan rasanya gurih. Pada industri
rumah tangga atau industri berskala kecil, pencetakan opak dilakukan secara
manual di atas tungku pemanas. Selain kurang aman dan kurang nyaman,
proses pekerjaan ini juga sangat tidak efisien dan melelahkan.

Inovasi ini mengembangkan mesin pencetak opak elektrik, yang dapat
mengurangi waktu produksi dengan mensinkronkan gerakan tuas pencetak
dengan gerakan conveyor pembawa produk yang dicetak. Mesin ini lebih aman
bagi pekerja karena pemanasan menggunakan pemanas listrik, dan 
menghasilkan produk dengan ukuran opak yang terstandar dan rapi.

Opak is a popular traditional Indonesian round-shaped crackers, made from
moulded cooked cassava. It is mostly produced traditionally by home industry,
moulded manually on top of a stove. It is not efficient and unsafe for the workers.

This innovative electric opak “machine” is aimed at making opak moulding safer
and more efficient. It uses electric heater mounted directly on the stamping
mould. while the opak sheet is synchronously moved on a non-stick belt
conveyor in a single stroke. This machine offers safer and more efficient
operations, while also produce neat and uniformly sized opak.
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Inkubator Bakau
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Bamboo Sandwich House
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Magic Eye
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Perspektif
Inovasi yang sederhana dan tidak canggih ini, bila berhasil dimasyarakatkan bisa
berdampak sangat besar, karena dapat membantu pengrajin pembuat opak yang
jumlahnya sangat banyak, dengan bekerja lebih aman, efisien dan menghasilkan
produk lebih bermutu dan berharga.

Keunggulan Inovasi
l Lebih aman dibandingkan metode pencetakan opak manual
l Produksi opak singkong menjadi semakin cepat dan efisien
l Dibuat secara ergonomis dan cukup praktis pemakaiannya untuk industri

berskala rumah tangga

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat dimanfaatkan oleh industri opak pada umumnya,  atau industri
produk-produk jenis krupuk atau emping yang menggunakan proses pengolahan
serupa.

Inovator
Nama : Asep Andi; Heri Heriyati; Fajar Febriyadi; Radite P.A.S

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Opak Singkong
Bikinan “Pabrik”

Factory Made
Cassava
Crackers

Matrix, Alat Pencetak Opak Singkong
Berbasis Elektrik

Opak adalah makanan ringan mirip kerupuk yang sangat popular, terbuat dari
tepung singkong, berbentuk bundar tipis dan rasanya gurih. Pada industri
rumah tangga atau industri berskala kecil, pencetakan opak dilakukan secara
manual di atas tungku pemanas. Selain kurang aman dan kurang nyaman,
proses pekerjaan ini juga sangat tidak efisien dan melelahkan.

Inovasi ini mengembangkan mesin pencetak opak elektrik, yang dapat
mengurangi waktu produksi dengan mensinkronkan gerakan tuas pencetak
dengan gerakan conveyor pembawa produk yang dicetak. Mesin ini lebih aman
bagi pekerja karena pemanasan menggunakan pemanas listrik, dan 
menghasilkan produk dengan ukuran opak yang terstandar dan rapi.

Opak is a popular traditional Indonesian round-shaped crackers, made from
moulded cooked cassava. It is mostly produced traditionally by home industry,
moulded manually on top of a stove. It is not efficient and unsafe for the workers.

This innovative electric opak “machine” is aimed at making opak moulding safer
and more efficient. It uses electric heater mounted directly on the stamping
mould. while the opak sheet is synchronously moved on a non-stick belt
conveyor in a single stroke. This machine offers safer and more efficient
operations, while also produce neat and uniformly sized opak.
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Perspektif
Sumber daya alam indonesia berlimpah dan belum sepenuhnya digali 
pemanfaatannya. Bahan yang kita kenal sebagai bahan ramuan jamu, Gambir, 
Secang dan Kunyit ternyata dapat juga diolah menjadi produk bernilai tinggi, dan 
bukan untuk tujuan kesehatan ataupun pengobatan.

Keunggulan Inovasi
l Bahan pewarna alami Gambir, Secang dan Kunyit tersedia melimpah.
l Telah melalui pengujian aspek mutu pewarna batik, kecerahan warna, 

ketajaman warna kain, proses pencelupan dan penjemuran, serta nilai 
perubahan warna keseluruhan.

l Bahan pewarna dapat dibuat dengan mesin dan peralatan sederhana
l Menghasilkan spektrum warna yang khas dan eksotik.

Potensi Aplikasi
Dapat dimanfaatkan pada pengusaha dan pengrajin batik yang menginginkan 
pewarna alami yang bernuansa khas dan eksotik, namun dengan harga terjangkau.

Inovator
Nama  : E. Gumbira Sa'id; Ono Suparno; Hana Rina Pransiska

Status Paten  : TIDAK INGIN DIPATENKAN 

Sumber:   105 Inovasi Indonesia

Pelangi Alami
Batik nan

Eksotik
United Natural
Colors of Batik

Pemanfaatan Bahan Alami untuk
Pewarnaan Kain Mori Batik

Pada umumnya industri  batik menggunakan pewarna sintetik karena
komposisi warnanya yang tetap, pilihan warna yang lebih variatif,  hasilnya
lebih cerah dan tahan luntur. Namun demikian, pewarna sintetik harganya
lebih mahal, berpotensi mencemari lingkungan dengan bahan-bahan kimia
berbahaya.

Inovasi ini dilakukan untuk membantu mengembangkan industri  batik di
Indonesia melalui penggunaan bahan alami. Pewarna yang digunakan
berasal dari campuran Gambir, Secang, dan Kunyit. Ketiganya adalah
sumber pigmen alami yang baik untuk mewarnai kain mori, untuk dapat
memberikan spektrum warna yang beragam, khas dan eksotik.

Presently, most of  batik manufacturers use synthetic dyes due to their good
consistency of color composition, more choice and variations of brilliant
colors, and does not wear off easily.

However, synthetic dyes could be harmful and not environmentally friendly.
This innovation involves the use of Gambier, Secang and Turmeric in the
batik coloring. The combination provide exotic, unique and wide spectrum of
colors.
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Perspektif
Sumber daya alam indonesia berlimpah dan belum sepenuhnya digali 
pemanfaatannya. Bahan yang kita kenal sebagai bahan ramuan jamu, Gambir,
Secang dan Kunyit ternyata dapat juga diolah menjadi produk bernilai tinggi, dan
bukan untuk tujuan kesehatan ataupun pengobatan.

Keunggulan Inovasi
l Bahan pewarna alami Gambir, Secang dan Kunyit tersedia melimpah.
l Telah melalui pengujian aspek mutu pewarna batik, kecerahan warna,

ketajaman warna kain, proses pencelupan dan penjemuran, serta nilai
perubahan warna keseluruhan.

l Bahan pewarna dapat dibuat dengan mesin dan peralatan sederhana
l Menghasilkan spektrum warna yang khas dan eksotik.

Potensi Aplikasi
Dapat dimanfaatkan pada pengusaha dan pengrajin batik yang menginginkan
pewarna alami yang bernuansa khas dan eksotik, namun dengan harga terjangkau.

Inovator
Nama : E. Gumbira Sa'id; Ono Suparno; Hana Rina Pransiska

Status Paten : TIDAK INGIN DIPATENKAN

Pelangi Alami 
Batik nan 

Eksotik
United Natural 
Colors of Batik

Pemanfaatan Bahan Alami untuk 
Pewarnaan Kain Mori Batik

Pada umumnya industri batik menggunakan pewarna sintetik karena 
komposisi warnanya yang tetap, pilihan warna yang lebih variatif, hasilnya 
lebih cerah dan tahan luntur. Namun demikian, pewarna sintetik harganya 
lebih mahal, berpotensi mencemari lingkungan dengan bahan-bahan kimia 
berbahaya.

Inovasi ini dilakukan untuk membantu mengembangkan industri batik di 
Indonesia melalui penggunaan bahan alami. Pewarna yang digunakan 
berasal dari campuran Gambir, Secang, dan Kunyit. Ketiganya adalah 
sumber pigmen alami yang baik untuk mewarnai kain mori, untuk dapat 
memberikan spektrum warna yang beragam, khas dan eksotik.

Presently, most of batik manufacturers use synthetic dyes due to their good 
consistency of color composition, more choice and variations of brilliant 
colors, and does not wear off easily.

However, synthetic dyes could be harmful and not environmentally friendly. 
This innovation involves the use of Gambier, Secang and Turmeric in the 
batik coloring. The combination provide exotic, unique and wide spectrum of 
colors.
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Perspektif
“Mens sana in corpore sano”. Prinsip bahwa jiwa yang sehat ada di dalam badan 
yang sehat, berlaku juga bagi pohon pinus. Dengan meminimalkan pelukaan pada 
saat penyadapan, produktivitas sadap lebih baik, dan jenuh sadap dapat 
dihindarkan.

Keunggulan Inovasi
l Dapat mengembalikan produktivitas pohon pinus yang telah jenuh (tidak dapat 

disadap).
l Meminimalkan kerusakan fisiologis tanaman karena ukuran bidang sadap yang 

kecil.
l Mengurangi resiko ketumbangan pohon akibat penyadapan.

Potensi Aplikasi
Selain dapat memperbaiki tata cara penyadapan pohon pinus baru agar lebih 
produktif, inovasi ini dapat digunakan bagi tegakan pinus yang telah disadap jenuh 
(usia pohon antara 21-30 tahun),  agar dapat kembali produktif sampai pada usia 
potong pohon pinus, yaitu sekitar 50 tahun.

Inovator
Nama  : Gunawan Santosa; Muhdin

Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Sumber:   105 Inovasi Indonesia

Pohon Sehat
Sadapan Hebat
Great Tapping
from Healthy

Tree

Peningkatan Produktivitas Penyadapan Getah
dengan Metode Bor pada Tegakan Pinus

Penyadapan getah yang berlebihan pada pohon pinus dapat menyebabkan
kerusakan pada batang dan menyebabkan menurunnya produksi getah
pinus, bahkan tidak dapat lagi disadap. Kondisi tersebut disebut jenuh
sadap.

Metode Bor ini dikembangkan untuk proses penyadapan dengan harapan
pohon pinus yang telah rusak dan mengalami jenuh sadap dapat kembali
produktif dengan metode ini. Ukuran perlukaan/ bidang sadap pada
metode ini minimal (diameter lubang 5/8 inch kedalaman 2 cm). ukuran
minimal ini dilakukan agar pemulihan luka sadap lebih cepat, sehingga
proses fisiologi tanaman masih dapat berjalan lancar.

Excessive tapping in pine trees will cause damage to the thrunk. The pine sap
production rate can decline, and even completely stop.

A new method using a specially designed drill in making the tapping holes
minimize the damage on the trees. Smaller holes mean faster recovery, and
prevent pine sap production decline. It can even re-start production on those
damaged trees.
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Perspektif
“Mens sana in corpore sano”. Prinsip bahwa jiwa yang sehat ada di dalam badan
yang sehat, berlaku juga bagi pohon pinus. Dengan meminimalkan pelukaan pada
saat penyadapan, produktivitas sadap lebih baik, dan jenuh sadap dapat
dihindarkan.

Keunggulan Inovasi
l Dapat mengembalikan produktivitas pohon pinus yang telah jenuh (tidak dapat

disadap).
l Meminimalkan kerusakan fisiologis tanaman karena ukuran bidang sadap yang 

kecil.
l Mengurangi resiko ketumbangan pohon akibat penyadapan.

Potensi Aplikasi
Selain dapat memperbaiki tata cara penyadapan pohon pinus baru agar lebih
produktif, inovasi ini dapat digunakan bagi tegakan pinus yang telah disadap jenuh
(usia pohon antara 21-30 tahun),  agar dapat kembali produktif sampai pada usia
potong pohon pinus, yaitu sekitar 50 tahun.

Inovator
Nama : Gunawan Santosa; Muhdin

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Pohon Sehat
Sadapan Hebat
Great Tapping
from Healthy

Tree

Peningkatan Produktivitas Penyadapan Getah
dengan Metode Bor pada Tegakan Pinus

Penyadapan getah yang berlebihan pada pohon pinus dapat menyebabkan
kerusakan pada batang dan menyebabkan menurunnya produksi getah
pinus, bahkan tidak dapat lagi disadap. Kondisi tersebut disebut jenuh
sadap.

Metode Bor ini dikembangkan untuk proses penyadapan dengan harapan
pohon pinus yang telah rusak dan mengalami jenuh sadap dapat kembali
produktif dengan metode ini. Ukuran perlukaan/ bidang sadap pada
metode ini minimal (diameter lubang 5/8 inch kedalaman 2 cm). ukuran
minimal ini dilakukan agar pemulihan luka sadap lebih cepat, sehingga
proses fisiologi tanaman masih dapat berjalan lancar.

Excessive tapping in pine trees will cause damage to the thrunk. The pine sap
production rate can decline, and even completely stop.

A new method using a specially designed drill in making the tapping holes
minimize the damage on the trees. Smaller holes mean faster recovery, and
prevent pine sap production decline. It can even re-start production on those
damaged trees.
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Alat Penangkap dan Penyaring Debu Jatuh Udara
(Dustfall Canister)

Si Penangkap dan
Penyaring Debu

Dustfall Canister 

Invensi ini berhubungan dengan alat penangkap dan penyaring debu jatuh
udara ambien, yaitu debu yang berada dalam udara atmosfer, yang bila
debu tersebut jatuh ke bawah menuju permukaan bumi, baik karena gaya
beratnya, maupun karena terbawa oleh air hujan. Jumlah debu yang
tertahan oleh filter kemudian dapat dipakai untuk menyatakan konsentrasi
debu jatuh dalam udara ambien dalam angka nominal dengan satuan berat
per luas permukaan per satuan waktu aplikasi di lapangan setelah filtrat
ditimbang.

This invention relates to apparatus and filter dust catcher falling ambient air,
ie dust are in the air atmosphere, which when the dust falling down towards
the earth's surface, either due to gravity, and carried away by rainwater.
Amount of dust retained by the filter can then be used to express the
concentration in the ambient air of dust falling in nominal terms with the
weight per unit surface area per unit time applications in the field after the
filtrate weighed.

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Dengan menggunakan alat penangkap dan penyaring debu ada beberapa keuntungan 
baru menyangkut efisiensi, yaitu efisiensi waktu, biaya, dan tenaga.Implikasinya adalah 
peningkatan mutu keilmuan peneliti dan praktisi Teknik Lingkungan di lapangan, 
penurunan biaya pemantauan lingkungan dan analisis laboratorium, serta keamanan dan 
kenyamanan bekerja.

Keunggulan
Alat ini lebih praktis, lebih ringan, lebih kompak dan terpadu, serta lebih murah 
dibandingkan dengan alat sejenis produk impor yang berasal dari negara industri maju. 
Data hasil pemantauan bisa diperoleh lebih cepat dengan mengoperasikan alat ini. Hal ini 
dimungkinkan karena integrasi filter kedalam alat tersebut sedemikian rupa sehingga total 
waktu penangkapan, penyaringan debudan analisis dapat dipersingkat. Kepraktisan alat 
terjadi akibat penggabungan (kombinasi) dua fungsi, yaitu fungsi penangkap dan fungsi 
penyaring (filtrasi) dimana selama ini langkah filtrasi dilakukan di laboratorium dengan 
cara konvensional. Kemudahan operasi terjadi karena ukuran alat yang jauh lebih kecil dan 
kompak serta tidak diperlukannya penyimpanan dan transportasi air hujan yang 
mengandung debu jatuh dari lokasi sampling menuju laboratorium analisis yang sering 
berlainan kota, propinsi bahkan berlainan pulau

Potensi Aplikasi
Dalam aplikasinya di lapangan alat penangkap dan penyaring debu jatuh udara ambien 
dipasang di lapangan terbuka yang merupakan lokasi pemantauan kualitas lingkungan. 
Inovasi ini dapat diterapkan oleh instansi yang berhubungan dengan monitoring kualitas 
lingkungan.

Inovator
Nama :  Arief Sabdo Yuwono, Samsuar, Rofie Fatimah
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber:   106 Inovasi Indonesia
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Alat Penangkap dan Penyaring Debu Jatuh Udara 
(Dustfall Canister)

Si Penangkap dan 
Penyaring Debu

Dustfall Canister 

Invensi ini berhubungan dengan alat penangkap dan penyaring debu jatuh 
udara ambien, yaitu debu yang berada dalam udara atmosfer, yang bila 
debu tersebut jatuh ke bawah menuju permukaan bumi, baik karena gaya 
beratnya, maupun karena terbawa oleh air hujan. Jumlah debu yang 
tertahan oleh filter kemudian dapat dipakai untuk menyatakan konsentrasi 
debu jatuh dalam udara ambien dalam angka nominal dengan satuan berat 
per luas permukaan per satuan waktu aplikasi di lapangan setelah filtrat 
ditimbang.

This invention relates to apparatus and filter dust catcher falling ambient air, 
ie dust are in the air atmosphere, which when the dust falling down towards 
the earth's surface, either due to gravity, and carried away by rainwater. 
Amount of dust retained by the filter can then be used to express the 
concentration in the ambient air of dust falling in nominal terms with the 
weight per unit surface area per unit time applications in the field after the 
filtrate weighed.
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Perspektif
Dengan menggunakan alat penangkap dan penyaring debu ada beberapa keuntungan 
baru menyangkut efisiensi, yaitu efisiensi waktu, biaya, dan tenaga.Implikasinya adalah
peningkatan mutu keilmuan peneliti dan praktisi Teknik Lingkungan di lapangan, 
penurunan biaya pemantauan lingkungan dan analisis laboratorium, serta keamanan dan
kenyamanan bekerja.

Keunggulan
Alat ini lebih praktis, lebih ringan, lebih kompak dan terpadu, serta lebih murah
dibandingkan dengan alat sejenis produk impor yang berasal dari negara industri maju.
Data hasil pemantauan bisa diperoleh lebih cepat dengan mengoperasikan alat ini. Hal ini
dimungkinkan karena integrasi filter kedalam alat tersebut sedemikian rupa sehingga total
waktu penangkapan, penyaringan debudan analisis dapat dipersingkat. Kepraktisan alat
terjadi akibat penggabungan (kombinasi) dua fungsi, yaitu fungsi penangkap dan fungsi
penyaring (filtrasi) dimana selama ini langkah filtrasi dilakukan di laboratorium dengan
cara konvensional. Kemudahan operasi terjadi karena ukuran alat yang jauh lebih kecil dan
kompak serta tidak diperlukannya penyimpanan dan transportasi air hujan yang
mengandung debu jatuh dari lokasi sampling menuju laboratorium analisis yang sering
berlainan kota, propinsi bahkan berlainan pulau

Potensi Aplikasi
Dalam aplikasinya di lapangan alat penangkap dan penyaring debu jatuh udara ambien
dipasang di lapangan terbuka yang merupakan lokasi pemantauan kualitas lingkungan.
Inovasi ini dapat diterapkan oleh instansi yang berhubungan dengan monitoring kualitas
lingkungan.

Inovator
Nama :  Arief Sabdo Yuwono, Samsuar, Rofie Fatimah
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN
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Pengembangan Cross Laminated Lumber dari Limbah Batang 
Kelapa Sawit dalam Rangka Penciptaan Lapangan Kerja
Masyarakat Sekitar Perkebunan Sawit di Indonesia

Cross Laminated
Lumber dari Limbah

Batang Kelapa
Sawit

Cross Laminated
Lumber from Waste

Oil Palm Trunk

Sekitar 30% dari limbah batang kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai
bahan konstruksi ringan, namun memiliki beberapa kelemahan jika ingin
digunakan sebagai bahan bangunan dan mebel, antara lain keterbatasan
dimensi lebar, keteguhan geser tergolong rendah, keteguhan tarik tegak
lurus serat tergolong rendah, keawetan rendah serta memiliki stabilitas
dimensi yang rendah. Invensi ini dirancang untuk menghasilkan cross
laminated lumber berkualitas tinggi.

Approximately 30% of the waste oil palm trunks can be used as a lightweight
construction material, but has a few drawbacks if you want to use as a
building material and furniture, among others, the limited dimensions of
width, relatively low shear firmness, firmness pull perpendicular fibers is
low, low durability and have a low dimensional stability. This invention is
designed to produce high-quality cross-laminated lumber.
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Perspektif
Produk ini memberikan nilai pada pada limbah batang kelapa sawit. Limbah batang 
kelapa sawit merupakan salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk
mengurangi defisit bahan baku dalam negeri karena potensinya sangat besar (88 juta 

3m /tahun). Pemanfaatan limbah batang kelapa sawit sebagai bahan konstruksi ringan
masih memiliki beberapa kekurangan. Salah satu upaya untuk mengatasi kelemahan 
tersebut di atas adalah dengan memanfaatkannya menjadi cross laminated lumber.

Keunggulan
Inovasi ini memberikan nilai tambah pada limbah kelapa sawit, meningkatkan supply 
bahan baku industri pengolahan kayu, dan meningkatkan pendapatan masyarakat di
sekitar perkebunan sawit. Produk yang dihasilkan dari inovasi ini tergolong green
product.

Potensi Aplikasi
Industri manufaktur

Inovator
Nama : Muh. Yusram Massijaya, Yusuf Sudo Hadi
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   106 Inovasi Indonesia
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Papan Wangi
Anti Nyamuk

Mosquito
Repellent

Fragrant Board

Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoides Stapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi
papan partikel sebagai substitusi  papan kayu, yang memenuhi standar di
In  st nd .

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan,
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak
penanaman sampai siap untuk tebang.

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a
substitute to wood.

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial
standard and still retain the natural insect repellent characteristic.

Perspektif
Inovasi ini melakukan lebih dari sekadar mengubah limbah menjadi sesuatu yang 
lebih berguna, yaitu menawarkan substitusi material kayu dengan sifat khas alami 
anti serangga (nyamuk).

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan limbah yang dianggap tidak bermanfaat  
l Proses pembuatan cukup sederhana            
l Papan partikel yang dihasilkan memiliki bau khas akar wangi yang dapat 

mengusir nyamuk

Potensi Aplikasi
Papan partikel dapat digunakan untuk mengganti kayu sebagai bahan bangunan. 
Penemuan ini bisa digunakan pada industri peralatan dan mesin serta industri 
tekstil, kertas, dan lain-lain.

Inovator
Nama  : Erliza Hambali, Paribotro Sutigno                                     
Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:   100 Inovasi Indonesia
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Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan 
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoides Stapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum 
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 

Perspektif
Inovasi ini melakukan lebih dari sekadar mengubah limbah menjadi sesuatu yang 
lebih berguna, yaitu menawarkan substitusi material kayu dengan sifat khas alami
anti serangga (nyamuk).

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan limbah yang dianggap tidak bermanfaat
l Proses pembuatan cukup sederhana            
l Papan partikel yang dihasilkan memiliki bau khas akar wangi yang dapat 

mengusir nyamuk

Potensi Aplikasi
Papan partikel dapat digunakan untuk mengganti kayu sebagai bahan bangunan.
Penemuan ini bisa digunakan pada industri peralatan dan mesin serta industri
tekstil, kertas, dan lain-lain.

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Paribotro Sutigno
Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN
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Pengembangan Cross Laminated Lumber dari Limbah Batang
Kelapa Sawit dalam Rangka Penciptaan Lapangan Kerja
Masyarakat Sekitar Perkebunan Sawit di Indonesia

Cross Laminated
Lumber dari Limbah

Batang Kelapa
Sawit

Cross Laminated
Lumber from Waste

Oil Palm Trunk

Sekitar 30% dari limbah batang kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai 
bahan konstruksi ringan, namun memiliki beberapa kelemahan jika ingin
digunakan sebagai bahan bangunan dan mebel, antara lain keterbatasan
dimensi lebar, keteguhan geser tergolong rendah, keteguhan tarik tegak
lurus serat tergolong rendah, keawetan rendah serta memiliki stabilitas 
dimensi yang rendah. Invensi ini dirancang untuk menghasilkan cross
laminated lumber berkualitas tinggi.

Approximately 30% of the waste oil palm trunks can be used as a lightweight
construction material, but has a few drawbacks if you want to use as a
building material and furniture, among others, the limited dimensions of
width, relatively low shear firmness, firmness pull perpendicular fibers is
low, low durability and have a low dimensional stability. This invention is
designed to produce high-quality cross-laminated lumber.
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Perspektif
Produk ini memberikan nilai pada pada limbah batang kelapa sawit. Limbah batang
kelapa sawit merupakan salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan untuk
mengurangi defisit bahan baku dalam negeri karena potensinya sangat besar (88 juta

3m /tahun). Pemanfaatan limbah batang kelapa sawit sebagai bahan konstruksi ringan
masih memiliki beberapa kekurangan. Salah satu upaya untuk mengatasi kelemahan
tersebut di atas adalah dengan memanfaatkannya menjadi cross laminated lumber.

Keunggulan
Inovasi ini memberikan nilai tambah pada limbah kelapa sawit, meningkatkan supply 
bahan baku industri pengolahan kayu, dan meningkatkan pendapatan masyarakat di
sekitar perkebunan sawit. Produk yang dihasilkan dari inovasi ini tergolong green
product.

Potensi Aplikasi
Industri manufaktur

Inovator
Nama : Muh. Yusram Massijaya, Yusuf Sudo Hadi
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Pengembangan Metode Geospasial dalam Menyusun
Peta Biomasa Lanskap Resolusi Sedang Menggunakan
Data Terestris dan Citra Satelit

Menyusun Peta
Biomasa Lanskap

tanpa Tebang
Pohon

Constructing
Lanscape Biomass

Map without
Cutting Trees

Volume biomassa di atas permukaan tanah sangat menentukan emisi
karbon potensial yang bisa dilepaskan ke atmosfer sebagai akibat
deforestari dan degradasi hutan. Metode yang sudah diterapkan dinilai
tidak efektif. Inovasi metode yang dilakukan adalah dengan pengembangan
metode geospasial dalam menyusun peta biomassa lanskap resolusi sedang
menggunakan data terestris dan citra satelit, untuk memperkirakan laju
perkembangan spesial deforestasi dan analisis temporal berbagai sumber
informasi yang handal juga. Selain itu juga memanfaatkan data tematik yang
telah dibuat oleh Kementerian Kehutanan.

The biomass volume above ground level is decisive the potential of carbon
emissions that can be released into the atmosphere as a result deforestation
and forest degradation. Drafting methods that have been applied
ineffectiveness. Innovation is done by developing geospatial methods using
data terrestrial and satellite imagery, to estimate the rate of deforestation
special developments. It also uses thematic data that created by the
Ministry of Forestry.
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Perspektif
Volume biomassa di atas permukaan tanah sangat menentukan emisi karbon 
potensial yang bisa dilepaskan ke atmosfer sebagai akibat deforestari dan degradasi 
hutan. Hari demi hari interest penelitian yang berkaitan dengan estimasi biomassa 
semakin meningkat. Sebagian besar penelitian sebelumnya focus pada estimasi
biomasa di atas permukaan tanah (BAT, above ground biomass/AGB) menggunakan 
pendekatan terestrial dan penginderaan jauh optic.

Keunggulan
Inovasi ini dapat memperkirakan jumlah biomassa di atas tanah menggunakan
penginderaan jauh tanpa penebangan pohon. Dalam inovasi ini terdapat persamaan
model-model spasial untuk memperkirakan laju perkembangan special deforestasi. 
Inovasi ini cocok untuk analisis temporal yang mendukung inovasi dari Kementerian 
Kehutanan

Potensi Aplikasi
Invensi ini memiliki potensi untuk dikembangkan pada bidang lainnya seperti pada
pemetaan tata guna lahan, bidang konstruksi dan badan koordinasi survei dan 
pemetaan nasional (bakosurtanal). Potensi lain adalah dibidang meteorologi dan
geofisika.

Inovator

Nama : I Nengah Surati Jaya

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   106 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Ketika seluruh dunia bicara berbagai Green Program, material baru pengganti 
plastik yang merusak lingkungan pun hadir dengan bahan alami sebagai Green 
Plastic.

Keunggulan Inovasi
l Kekuatan dan kekerasannya dapat divariasikan sesuai kebutuhan
l Resisten terhadap kelembaban              
l Dapat didegradasi secara biologis                                         
l Biaya bahan baku relatif jauh lebih murah

Potensi Aplikasi
Industri kemasan dan bahan plastik.

Inovator
Nama : Khaswar Syamsu, Ani Suryani, Anas M. Fauzi, Bagus Wicaksono                                      
Status Ptaen :  GRANTED

Sumber:   100 Inovasi Indonesia

Plastik Ramah
Lingkungan

Green Plastic

Bioplastik dari PHA (Poly Hydroxy Alkanoat) yang
Dihasilkan Ralstonia eutropha pada Hidrolisat Minyak
Sawit

Selama ini plastik dihasilkan dari bahan baku petrokimia yang tidak ramah
lingkungan, padahal ternyata bahan alami (renewable) pun dapat diproses
menjadi bahan baku pembuatan plastik. 

Hidro t nyak sawit dap t dim f atk n sebagai sumber karbon dalam
proses fermentasi untuk menghasilkan bioplastik PHA (Poly Hydroxy
Alkanoat) menggunakan Ralstonia Eutropha. Dengan komposisi yang tepat
dapat dihasilkan bahan bioplastik yang handal.

Poliester yang dihasilkan dapat divariasikan kekuatan dan kekerasannya
untuk berbagai penggunaan serta resisten terhadap kelembaban, 
disamping dapat didegradasi secara biologis (biodegradable).

Plastic commonly derived from petrochemical can now be produced from
green material that is eco-friendly.

That raw material came from the hydrolysis of crude-palm oil that
fermented to produce bio-plastic PHA (Polyhydroxyalkanoate).

Not only comes from renewable materials, polyester produced from
microbial as a base material for plastic is also environmentally friendly
(biodegradable).
.
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Perspektif
Ketika seluruh dunia bicara berbagai Green Program, material baru pengganti 
plastik yang merusak lingkungan pun hadir dengan bahan alami sebagai Green 
Plastic.

Keunggulan Inovasi
l Kekuatan dan kekerasannya dapat divariasikan sesuai kebutuhan
l Resisten terhadap kelembaban
l Dapat didegradasi secara biologis
l Biaya bahan baku relatif jauh lebih murah

Potensi Aplikasi
Industri kemasan dan bahan plastik.

Inovator
Nama : Khaswar Syamsu, Ani Suryani, Anas M. Fauzi, Bagus Wicaksono
Status Ptaen :  GRANTED

Plastik Ramah 
Lingkungan

Green Plastic

Bioplastik dari PHA (Poly Hydroxy Alkanoat) yang 
Dihasilkan Ralstonia eutropha pada Hidrolisat Minyak 
Sawit

Selama ini plastik dihasilkan dari bahan baku petrokimia yang tidak ramah 
lingkungan, padahal ternyata bahan alami (renewable) pun dapat diproses 
menjadi bahan baku pembuatan plastik. 

Hidrolisat minyak sawit dapat dimanfaatkan sebagai sumber karbon dalam 
proses fermentasi untuk menghasilkan bioplastik PHA (Poly Hydroxy 
Alkanoat) menggunakan Ralstonia Eutropha. Dengan komposisi yang tepat 
dapat dihasilkan bahan bioplastik yang handal. 

Poliester yang dihasilkan dapat divariasikan kekuatan dan kekerasannya 
untuk berbagai penggunaan serta resisten terhadap kelembaban, 
disamping dapat didegradasi secara biologis (biodegradable).

Plastic commonly derived from petrochemical can now be produced from 
green material that is eco-friendly.

That raw material came from the hydrolysis of crude-palm oil that 
fermented to produce bio-plastic PHA (Polyhydroxyalkanoate). 

Not only comes from renewable materials, polyester produced from 
microbial as a base material for plastic is also environmentally friendly 
(biodegradable).
. 
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Pengembangan Metode Geospasial dalam Menyusun
Peta Biomasa Lanskap Resolusi Sedang Menggunakan
Data Terestris dan Citra Satelit

Menyusun Peta
Biomasa Lanskap

tanpa Tebang
Pohon

Constructing
Lanscape Biomass

Map without
Cutting Trees

Volume biomassa di atas permukaan tanah sangat menentukan emisi
karbon potensial yang bisa dilepaskan ke atmosfer sebagai akibat
deforestari dan degradasi hutan. Metode yang sudah diterapkan dinilai
tidak efektif. Inovasi metode yang dilakukan adalah dengan pengembangan
metode geospasial dalam menyusun peta biomassa lanskap resolusi sedang 
menggunakan data terestris dan citra satelit, untuk memperkirakan laju
perkembangan spesial deforestasi dan analisis temporal berbagai sumber 
informasi yang handal juga. Selain itu juga memanfaatkan data tematik yang 
telah dibuat oleh Kementerian Kehutanan.

The biomass volume above ground level is decisive the potential of carbon
emissions that can be released into the atmosphere as a result deforestation
and forest degradation. Drafting methods that have been applied
ineffectiveness. Innovation is done by developing geospatial methods using
data terrestrial and satellite imagery, to estimate the rate of deforestation
special developments. It also uses thematic data that created by the
Ministry of Forestry.
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Perspektif
Volume biomassa di atas permukaan tanah sangat menentukan emisi karbon
potensial yang bisa dilepaskan ke atmosfer sebagai akibat deforestari dan degradasi 
hutan. Hari demi hari interest penelitian yang berkaitan dengan estimasi biomassa
semakin meningkat. Sebagian besar penelitian sebelumnya focus pada estimasi
biomasa di atas permukaan tanah (BAT, above ground biomass/AGB) menggunakan
pendekatan terestrial dan penginderaan jauh optic.

Keunggulan
Inovasi ini dapat memperkirakan jumlah biomassa di atas tanah menggunakan
penginderaan jauh tanpa penebangan pohon. Dalam inovasi ini terdapat persamaan
model-model spasial untuk memperkirakan laju perkembangan special deforestasi.
Inovasi ini cocok untuk analisis temporal yang mendukung inovasi dari Kementerian
Kehutanan

Potensi Aplikasi
Invensi ini memiliki potensi untuk dikembangkan pada bidang lainnya seperti pada
pemetaan tata guna lahan, bidang konstruksi dan badan koordinasi survei dan
pemetaan nasional (bakosurtanal). Potensi lain adalah dibidang meteorologi dan
geofisika.

Inovator

Nama : I Nengah Surati Jaya

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Rekayasa Mobile Sprayer Machine Untuk
Pemeliharaan Tanaman Tebu Lahan Kering

Mobile Sprayer
Machine

Mobile Sprayer
Machine

Sprayer-sprayer konvensional, yang beredar di masyarakat, tidak mampu
menjangkau daun-daun tebu yang semakin tinggi seiring dengan 
pertumbuhan tebu yang semakin tinggi hingga menjelang dipanen. Untuk
itu perlu didesain mesin pengabut yang dapat bergerak dan berpindah
dengan mudah (mobile sprayer machine) di antara barisan tanaman tebu
mengikuti pertumbuhan vegetatif dan generatif tebu hingga menjelang
dipanen.

Sprayer-conventional sprayer, which is circulating in the community, are not
able to reach the leaves of sugarcane are higher in line with the higher
growth of sugarcane harvested until late. For that needs to be designed
atomizer machine that can move around with ease (mobile sprayer
machine) between rows of sugarcane following the vegetative and
generative growth until late harvested cane.
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Perspektif
Pengaplikasian nutrisi cair ke bagian tanaman dengan menggunakan spayer yang 
bersifat mobile dan dapat bergerak dengan mudah sehingga meningkatkan distribusi
nutrisi kebagian yang tidak mudah dijangkau oleh sprayer konvensional. Alat ini 
mampu mengaplikasikandroplets nutrisi ke stomata tebu sehingga produktivitas tebu 
dan kadar gula tebu (rendemen giling tebu) meningkat.

Keunggulan
Mesin didisain agar bergerak dan berpindah dengan mudah pada areal kebun tebu. 
Aplikasi droplet pada mobile sprayer ini dapat menjangkau daun-daun tebu yang
tinggi, hal ini tidak ditemukan pada sprayer konvensional dan menghasilkan tekanan
pompa yang seragam, sehingga droplet herbisida yang dihantarkan menyebar merata 
dan pola sebarannya tidak dipengaruhi oleh angin

Potensi Aplikasi
Mobile sprayer machine akan sangat dibutuhkan oleh pabrik-pabrik gula untuk
mengaplikasikan herbisida,  pupuk  cair,  dan pemicu kemasakan tebu (ripener) agar
diperoleh produktivitas tebu (TCH) dan rendemen giling tinggi.

Inovator
Nama : Gatot Pramuhadi, M. Yanuar Jarwadi Purwanto, Agus Sutejo
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   106 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Membuat mikro filter alami yang lebih baik dan dapat digunakan oleh industri 
perumahan dengan teknologi tepat guna.

Keunggulan Inovasi
l Bahan murah dan mudah didapat                                          
l Menggunakan bahan yang alami

Potensi Aplikasi
Dapat diaplikasikan pada industri buah olahan, tetapi masih berpotensi luas dalam 
bidang filtrasi mikro.

Inovator
Nama : Ani Suryani, H. A. Aziz Darwis, Khaswar Syamsu                                     
Status Ptaen : GRANTED 

Sumber : 100 Inovasi Indonesia

Penyaring Mikro
dari Air Kelapa

Micro Filter
from Coconut

Juice

Kondisi Proses Produksi dan Pemurnian Selulosa 
Mikrobial untuk Membran Mikrofiltrasi

Pernahkah terbayang Anda dapat membuat saringan yang sangat halus
dengan bahan air kelapa?

Air kelapa yang dimurnikan, diberi perlakuan khusus dengan menambahkan
bakte Acet a  xylin n is t c p a secara alami akan
terbentuk jaringan serat-serat selulosa yang berfungsi sebagai filter mikro.

Secara umum filter mikro ini dapat digunakan untuk memfilter partikel-
partikel yang sangat halus pada cairan. Filter mikro dengan bahan yang
mudah  didapat dan ekonomis ini dapat digunakan oleh industri olahan sari
buah atau sejenisnya, sehingga bisa diperoleh produk minuman buah
olahan yang berkualitas tinggi.

Have you ever imagined creating micro filter from coconut water ?

Purified coconut water, treated by adding Acetobacter xylinum, and mixed
isolates, will create natural microbial cellulose fibers that can be used as
micro filter.

Generally the micro filter can be used filter soft particles in liquid, specially in
the fruit juice production industries to create high quality juice.
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Perspektif
Membuat mikro filter alami yang lebih baik dan dapat digunakan oleh industri 
perumahan dengan teknologi tepat guna.

Keunggulan Inovasi
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l Menggunakan bahan yang alami
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Inovator
Nama : Ani Suryani, H. A. Aziz Darwis, Khaswar Syamsu
Status Ptaen : GRANTED
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Micro Filter 
from Coconut 
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Kondisi Proses Produksi dan Pemurnian Selulosa 
Mikrobial untuk Membran Mikrofiltrasi

Pernahkah terbayang Anda dapat membuat saringan yang sangat halus 
dengan bahan air kelapa? 

Air kelapa yang dimurnikan, diberi perlakuan khusus dengan menambahkan 
bakteri Acetobacter xylinum dan isolat campuran, secara alami akan 
terbentuk jaringan serat-serat selulosa yang berfungsi sebagai filter mikro. 

Secara umum filter mikro ini dapat digunakan untuk memfilter partikel-
partikel yang sangat halus pada cairan. Filter mikro dengan bahan yang 
mudah  didapat dan ekonomis ini dapat digunakan oleh industri olahan sari 
buah atau sejenisnya, sehingga bisa diperoleh produk minuman buah 
olahan yang berkualitas tinggi.

Have you ever imagined creating micro filter from coconut water ? 

Purified coconut water, treated by adding Acetobacter xylinum, and mixed 
isolates, will create natural microbial cellulose fibers that can be used as 
micro filter. 

Generally the micro filter can be used filter soft particles in liquid, specially in 
the fruit juice production industries to create high quality juice.
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menjangkau daun-daun tebu yang semakin tinggi seiring dengan 
pertumbuhan tebu yang semakin tinggi hingga menjelang dipanen. Untuk
itu perlu didesain mesin pengabut yang dapat bergerak dan berpindah
dengan mudah (mobile sprayer machine) di antara barisan tanaman tebu 
mengikuti pertumbuhan vegetatif dan generatif tebu hingga menjelang
dipanen.

Sprayer-conventional sprayer, which is circulating in the community, are not
able to reach the leaves of sugarcane are higher in line with the higher
growth of sugarcane harvested until late. For that needs to be designed
atomizer machine that can move around with ease (mobile sprayer
machine) between rows of sugarcane following the vegetative and
generative growth until late harvested cane.
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Perspektif
Pengaplikasian nutrisi cair ke bagian tanaman dengan menggunakan spayer yang
bersifat mobile dan dapat bergerak dengan mudah sehingga meningkatkan distribusi
nutrisi kebagian yang tidak mudah dijangkau oleh sprayer konvensional. Alat ini
mampu mengaplikasikandroplets nutrisi ke stomata tebu sehingga produktivitas tebu
dan kadar gula tebu (rendemen giling tebu) meningkat.

Keunggulan
Mesin didisain agar bergerak dan berpindah dengan mudah pada areal kebun tebu.
Aplikasi droplet pada mobile sprayer ini dapat menjangkau daun-daun tebu yang
tinggi, hal ini tidak ditemukan pada sprayer konvensional dan menghasilkan tekanan
pompa yang seragam, sehingga droplet herbisida yang dihantarkan menyebar merata
dan pola sebarannya tidak dipengaruhi oleh angin

Potensi Aplikasi
Mobile sprayer machine akan sangat dibutuhkan oleh pabrik-pabrik gula untuk
mengaplikasikan herbisida,  pupuk  cair,  dan pemicu kemasakan tebu (ripener) agar
diperoleh produktivitas tebu (TCH) dan rendemen giling tinggi.

Inovator
Nama : Gatot Pramuhadi, M. Yanuar Jarwadi Purwanto, Agus Sutejo
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Mini Transporter Tipe CrawlerMini Transporter 
Tipe Crawler

Mini Transporter
Crawler Type

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi yang produksinya meningkat
setiap tahunnya di Indonesia. Namun kondisi lahan di perkebunan kelapa
sawit memberikan kendala dakan proses pengangkutan hasil panen sawit.
Inovasi ini berkaitan dengan mini transporter tipe crawler. Mini transporter
tipe crawler ini merupakan alat pengangkutan atau traktor yang didesain
khusus untuk TBS kelapa sawit dan material lainnya. Transporter ini
dirancang dengan menggunakan sistem trek, dimana sepatu trek dari bahan
kayu untuk memberikan traksi yang besar namun bobotnya cukup ringan
Transporter ini mempunyai bak yang mampu mengangkut sampai 650 kg
sawit dan cocok digunakan pada semua medan, terutama lahan gambut

Mini crawler transporter is a type of carriage or tractor tool designed
specifically for oil palm FFB and other materials. Transporter is designed
using a track system, which tracks the shoes of wood to provide great
traction, but its weight is light enough Transporter can transport up to 650
kg of oil and suitable for use on all terrain, especially peat

Perspektif
Mini Transporter Tipe Crawl mampu mempermudah pengangkutan sawit di lahan
perkebunan yang beragam, mampu mengurangi tenaga kerja dan mempersingkat
pekerjaan serta meningkatkan kinerja.

Keunggulan
Mesin ini tangguh, irit bbm solar dan dilengkapi dengan starter elektrik. Bongkar
muatan mesin ini menggunakan sistem hidrolik, praktis dan meningkatkan kinerja. 
Trek dari besi baja dengan “ground pressure” rendah, bertraksi besar dan cocok di
segala medan, khususnya di tanah gambut dan mampu mengangkut sampai 650 kg.
Kemudi mesin menggunakan sistem tongkat (mudah dikendalikan dan stabil) serta
menggunakan sistem transmisi dengan kopling (perpindahan gigi tanpa hentakan) 
dan mampu melaju dengan kecepatan 1,5 - 5 km/jam.

Potensi Aplikasi
Mesin mini transporter tipe crawler sangat cocok diaplikasikan pada industri
perkebunan kelapa sawit karena kemampuannya yang dapat digunakan disegala
medan, terutama di lahan gambut.

Inovator

Nama : Desrial, Muhamad Yulianto, Romadhon Akhir Rudiansyah

Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber:   106 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Penggunaan media baru yaitu limbah dengan suplemen bahan alami lainnya, 
sebagai media bakteri untuk pengembangan bahan baku (enzim) yang ternyata 
memiliki sifat lebih baik dari asalnya.

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan limbah tahu yang tidak memiliki nilai ekonomis sehingga biaya 

produksi lebih murah                    
l Enzim protease yang dihasilkan dengan performa yang lebih baik dibandingkan 

protease asal, antara lain bekerja baik pada pH 6-9, suhu 50-60 °C, tahan garam 
tinggi, dan tahan pelarut Dimethyl Formamida

Potensi Aplikasi
Dapat dikembangkan untuk penyediaan enzim protease yang dibutuhkan berbagai 
industri, seperti industri kosmetik, pangan, hingga penyamakan kulit.

Inovator
Nama  : Maggy T. Suhartono                                        
Status Paten : GRANTED 

Sumber:   100 Inovasi Indonesia

Protease dari
Limbah Tahu

Protease from
Tofu Waste

Protease Rekombinan dari Bacillus pumilus
Lokal

Enzim protease banyak digunakan dalam industri kosmetik, pangan, hingga
penyamakan kulit. Penelitian membuktikan bahwa mikroba penghasil
protease dapat diisolasi dari limbah cair tahu. 

Produksi p ease da b teri klo dila ukan den an menggunakan media
limbah cair t u dengan pen usu kri dan garam kalsium atau
bahan sintetik lainnya.

Enzim yang dihasilkan kemudian dikeringkan hingga dihasilkan preparat
kering enzim dengan performa lebih baik dibandingkan protease asal.
Beberapa keunggulan protease yang dihasilkan adalah bekerja baik pada PH
6-9, suhu 50-60 °C, tahan garam tinggi, dan tahan pelarut Dimethyl
Formamida.

Protease enzyme commonly used in various industries, such as cosmetic
industries, food industries, and leather processing.

The microbes that produce protease enzym can be isolated using tofu waste
as the culture media.

The media is supplemented with cream milk, calcium salt, and other synthetic
materials. The enzyme produced in this media is proven to have better
performance than the original protease.
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Perspektif
Penggunaan media baru yaitu limbah dengan suplemen bahan alami lainnya, 
sebagai media bakteri untuk pengembangan bahan baku (enzim) yang ternyata 
memiliki sifat lebih baik dari asalnya.

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan limbah tahu yang tidak memiliki nilai ekonomis sehingga biaya

produksi lebih murah
l Enzim protease yang dihasilkan dengan performa yang lebih baik dibandingkan

protease asal, antara lain bekerja baik pada pH 6-9, suhu 50-60 °C, tahan garam
tinggi, dan tahan pelarut Dimethyl Formamida

Potensi Aplikasi
Dapat dikembangkan untuk penyediaan enzim protease yang dibutuhkan berbagai
industri, seperti industri kosmetik, pangan, hingga penyamakan kulit.

Inovator
Nama : Maggy T. Suhartono
Status Paten : GRANTED
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Protease Rekombinan dari Bacillus pumilus 
Lokal

Enzim protease banyak digunakan dalam industri kosmetik, pangan, hingga 
penyamakan kulit. Penelitian membuktikan bahwa mikroba penghasil 
protease dapat diisolasi dari limbah cair tahu. 

Produksi protease dari bakteri klon dilakukan dengan menggunakan media 
limbah cair tahu dengan penambahan susu krim dan garam kalsium atau 
bahan sintetik lainnya. 

Enzim yang dihasilkan kemudian dikeringkan hingga dihasilkan preparat 
kering enzim dengan performa lebih baik dibandingkan protease asal. 
Beberapa keunggulan protease yang dihasilkan adalah bekerja baik pada PH 
6-9, suhu 50-60 °C, tahan garam tinggi, dan tahan pelarut Dimethyl 
Formamida.

Protease enzyme commonly used in various industries, such as cosmetic 
industries, food industries, and leather processing. 

The microbes that produce protease enzym can be isolated using tofu waste 
as the culture media.

The media is supplemented with cream milk, calcium salt, and other synthetic 
materials. The enzyme produced in this media is proven to have better 
performance than the original protease.
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Mini Transporter Tipe CrawlerMini Transporter 
Tipe Crawler

Mini Transporter
Crawler Type

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi yang produksinya meningkat 
setiap tahunnya di Indonesia. Namun kondisi lahan di perkebunan kelapa
sawit memberikan kendala dakan proses pengangkutan hasil panen sawit.
Inovasi ini berkaitan dengan mini transporter tipe crawler. Mini transporter
tipe crawler ini merupakan alat pengangkutan atau traktor yang didesain 
khusus untuk TBS kelapa sawit dan material lainnya. Transporter ini
dirancang dengan menggunakan sistem trek, dimana sepatu trek dari bahan 
kayu untuk memberikan traksi yang besar namun bobotnya cukup ringan 
Transporter ini mempunyai bak yang mampu mengangkut sampai 650 kg
sawit dan cocok digunakan pada semua medan, terutama lahan gambut

Mini crawler transporter is a type of carriage or tractor tool designed
specifically for oil palm FFB and other materials. Transporter is designed
using a track system, which tracks the shoes of wood to provide great
traction, but its weight is light enough Transporter can transport up to 650
kg of oil and suitable for use on all terrain, especially peat

Perspektif
Mini Transporter Tipe Crawl mampu mempermudah pengangkutan sawit di lahan 
perkebunan yang beragam, mampu mengurangi tenaga kerja dan mempersingkat 
pekerjaan serta meningkatkan kinerja.

Keunggulan
Mesin ini tangguh, irit bbm solar dan dilengkapi dengan starter elektrik. Bongkar
muatan mesin ini menggunakan sistem hidrolik, praktis dan meningkatkan kinerja.
Trek dari besi baja dengan “ground pressure” rendah, bertraksi besar dan cocok di
segala medan, khususnya di tanah gambut dan mampu mengangkut sampai 650 kg.
Kemudi mesin menggunakan sistem tongkat (mudah dikendalikan dan stabil) serta
menggunakan sistem transmisi dengan kopling (perpindahan gigi tanpa hentakan)
dan mampu melaju dengan kecepatan 1,5 - 5 km/jam.

Potensi Aplikasi
Mesin mini transporter tipe crawler sangat cocok diaplikasikan pada industri
perkebunan kelapa sawit karena kemampuannya yang dapat digunakan disegala
medan, terutama di lahan gambut.

Inovator

Nama : Desrial, Muhamad Yulianto, Romadhon Akhir Rudiansyah

Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN
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Sistem Irigasi Sawah Otomatis Bertenaga
Surya

Irigasi Cerdas
Tenaga Surya

Smart Solar
Powered

Irrigation Indonesia masih bergantung pada pertanian sawah untuk mendukung
ketahanan pangan nasional. Kebanyakan petani masih mengelola lahan
secara manual, termasuk sistem irigasi sawah. Hasil inovasi ini adalah irigasi
sawah otomatis yang mengatur aliran air dengan membuka dan menutup
keran berdasarkan tinggi permukaan air sawah.

Sistem ini menggunakan penggerak elektrik dengan sumber listrik dari
tenaga surya. Teknologi ini mampu mendukung otomatisasi sistem
pertanian modern, meningkatkan efisiensi dan mengatasi keterbatasan
sumber daya manusia di bidang pertanian.

Traditional farmers in Indonesia mostly depend on the manual irrigation
system when managing their paddy field. The innovation offers an
automated irrigation technology. It uses solar cell power as the independent
electrical source for the machine. This innovation supports a modern
farming system that will improve efficiency and overcome the labor
shortage in the farming sectors.
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Perspektif
Modernisasi pertanian diperlukan selain untuk meningkatkan produktivitas dan 
efisiensi, juga mengatasi kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian.

Keunggulan Inovasi
l Meningkatkan efisiensi penggunaan air irigasi dengan penggunaan irigasi

tertutup
l Dirancang dengan modul yang sederhana dan user-oriented bagi petani
l Memanfaatkan tenaga surya sehingga dapat tetap beroperasi di area yang belum 

terjangkau listrik

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Satyanto Krido Saptomo, M. Yanuar J. Purwanto, Budi Indra

Setiawan, Sudirman Sirait dan Rady Purbakawaca
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   107 Inovasi Indonesia

501 Inovasi IPB dalam 1226 
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Perspektif
Sifat unggul satu bahan digabungkan untuk menutupi kelemahan produk lain, dan 
anda dapatkan produk yang mendekati sempurna.

Keunggulan Inovasi
l Bahan bersifat recycleable (dapat didaur ulang), renewable, dan bio-

degradable         
l Produk kayu yang dihasilkan mempunyai ketahanan yang baik terhadap 

kelembaban, cuaca dan air

Potensi Aplikasi
Tepat diaplikasikan dalam industri perabotan yang berbahan dasar kayu, 
khususnya jika kealamian diberikan nilai lebih, misalnya untuk aplikasi kesehatan 
dan makanan.

Inovator
Nama  : Fauzi Febrianto; Tati Karliati; Wasrin Syafili                         
Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia

Perekat Kayu
Alami Tahan Air

Water
Ressistance

Natural Glue for
Wood

Modifikasi Karet Trans-1,4-Isopropena dengan
Anhidrida Maleat dan Pemanfaatannya sebagai
Perekat Kayu Lapis

Papan yang dibuat dari limbah serutan kayu (particle board) pada umumnya
tidak tahan lama terutama di negara tropis kepulauan yang lembab. Hal ini
disebabkan papan partikel menyerap air dan mengembang ukurannya.
Perekat hasil modifikasi bahan karet jenis trans-1.4-isopropena menjadi
alternatif solusi. 

Karet dimodifikasi menggunakan anhidrida maleat, dengan atau tanpa
peroksida, dengan cara mechanical grafting, dan menghasilkan perekat kayu
alami yang merekat dengan baik dan dapat digunakan baik di dalam ataupun
luar ruangan.

Sifatnya yang renewable dan bio-degradable, menjadikan bahan ini tergolong
ramah lingkungan. Selain itu, perekat ini memiliki ketahanan yang baik
terhadap kelembaban, cuaca dan air.

The alternative glue from trans-1, 4-isoprene rubber (gutha perca/balata),
modified using anhydrides maleate, with or without peroxides - mechanically
grafted, can be used to produce particle board that has superior properties.

The natural glue is not only renewable and bio-degradable, but also makes
the particle board produced, water resistance, and can withstand the
moisture and climate challenges.
.
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Perspektif
Sifat unggul satu bahan digabungkan untuk menutupi kelemahan produk lain, dan 
anda dapatkan produk yang mendekati sempurna.

Keunggulan Inovasi
l Bahan bersifat recycleable (dapat didaur ulang), renewable, dan bio-

degradable
l Produk kayu yang dihasilkan mempunyai ketahanan yang baik terhadap

kelembaban, cuaca dan air

Potensi Aplikasi
Tepat diaplikasikan dalam industri perabotan yang berbahan dasar kayu, 
khususnya jika kealamian diberikan nilai lebih, misalnya untuk aplikasi kesehatan
dan makanan.

Inovator
Nama : Fauzi Febrianto; Tati Karliati; Wasrin Syafili
Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN

Perekat Kayu 
Alami Tahan Air

Water 
Ressistance 

Natural Glue for 
Wood

Modifikasi Karet Trans-1,4-Isopropena dengan 
Anhidrida Maleat dan Pemanfaatannya sebagai 
Perekat Kayu Lapis

Papan yang dibuat dari limbah serutan kayu (particle board) pada umumnya 
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disebabkan papan partikel menyerap air dan mengembang ukurannya. 
Perekat hasil modifikasi bahan karet jenis trans-1.4-isopropena menjadi 
alternatif solusi. 

Karet dimodifikasi menggunakan anhidrida maleat, dengan atau tanpa 
peroksida, dengan cara mechanical grafting, dan menghasilkan perekat kayu 
alami yang merekat dengan baik dan dapat digunakan baik di dalam ataupun 
luar ruangan. 

Sifatnya yang renewable dan bio-degradable, menjadikan bahan ini tergolong 
ramah lingkungan. Selain itu, perekat ini memiliki ketahanan yang baik 
terhadap kelembaban, cuaca dan air.

The alternative glue from trans-1, 4-isoprene rubber (gutha perca/balata), 
modified using anhydrides maleate, with or without peroxides - mechanically 
grafted, can be used to produce particle board that has superior properties.

The natural glue is not only renewable and bio-degradable, but also makes 
the particle board produced, water resistance, and can withstand the 
moisture and climate challenges.
.

106

Sistem Irigasi Sawah Otomatis Bertenaga
Surya

Irigasi Cerdas
Tenaga Surya

Smart Solar
Powered

Irrigation Indonesia masih bergantung pada pertanian sawah untuk mendukung 
ketahanan pangan nasional. Kebanyakan petani masih mengelola lahan
secara manual, termasuk sistem irigasi sawah. Hasil inovasi ini adalah irigasi
sawah otomatis yang mengatur aliran air dengan membuka dan menutup
keran berdasarkan tinggi permukaan air sawah.

Sistem ini menggunakan penggerak elektrik dengan sumber listrik dari 
tenaga surya. Teknologi ini mampu mendukung otomatisasi sistem
pertanian modern, meningkatkan efisiensi dan mengatasi keterbatasan
sumber daya manusia di bidang pertanian.

Traditional farmers in Indonesia mostly depend on the manual irrigation
system when managing their paddy field. The innovation offers an
automated irrigation technology. It uses solar cell power as the independent
electrical source for the machine. This innovation supports a modern
farming system that will improve efficiency and overcome the labor
shortage in the farming sectors.
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Perspektif
Modernisasi pertanian diperlukan selain untuk meningkatkan produktivitas dan
efisiensi, juga mengatasi kekurangan tenaga kerja di sektor pertanian.

Keunggulan Inovasi
l Meningkatkan efisiensi penggunaan air irigasi dengan penggunaan irigasi

tertutup
l Dirancang dengan modul yang sederhana dan user-oriented bagi petani
l Memanfaatkan tenaga surya sehingga dapat tetap beroperasi di area yang belum

terjangkau listrik

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Satyanto Krido Saptomo, M. Yanuar J. Purwanto, Budi Indra

Setiawan, Sudirman Sirait dan Rady Purbakawaca
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN
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Bakteri Pengurai Kitin Kutu Daun Aphis
Gossypii Glover

Basmi Kutu Pakai
Bakteri

Tackle Flea with
Bacteria

Kutu daun Aphis Gossypii merupakan hama yang menyerang tanaman
seperti cabai. Pengendalian kutu daun ini dapat dilakukan dengan berbagai
cara antara lain dengan predator alami, rempah-rempah, pestisida kimia,
atau enzim kitinase.

Penggunaan enzim kitinase yang dihasilkan oleh bakteri Bacillus cereus
merupakan inovasi yang efektif untuk mengendalikan kutu daun. Enzim ini
bekerja dengan merusak kitin yang terdapat pada eksoskeleton hama
tersebut. Inovasi ini dapat menjadi biokontrol alternatif dalam penggunaan
pestisida berlebih yang mengakibatkan resistensi obat pada hama dan
penumpukan residu kimia pada tanaman.

Melon aphids (Aphis gossypii Glover) is one of leaf miner that attacks many
kinds of plants including chili pepper. The innovation introduces the usage of
chitinase enzyme from Bacillus cereus to control the pest by damaging the
pests exoskeleton. This bio-alternative is expected to tackle the pest which
has gained resistance of the pesticide thus prevent the chemical residue
accumulation of the plant.
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Perspektif
Predator alami harus menjadi bagian dari sistem pengendalian hama karena secara
langsung dapat mengedukasi petani untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Keunggulan Inovasi
l Bereaksi dalam kurun waktu tiga jam setelah pengaplikasian
l Enzim kitinase yang berasal dari B. cereus II.14 mudah diproduksi dalam skala

besar dalam kurun waktu 48 jam
l Bersifat selektif dan hanya menyerang serangga yang memiliki struktur kitin

seperti eksosskeleton kutu daun
l Tidak menimbulkan penumpukan residu kimia pada tanaman

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Nisa Rachmania Mubarik, Nicho Nurdebyandaru dan Taruni Sri 

Prawasti
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   107 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Metode pembekuan vakum telah dikenal umum untuk pembekuan makanan 
dengan kandungan air tinggi yang menawarkan banyak keuntungan dan 
membutuhkan pendingin yang cepat dan efisien.

Keunggulan Inovasi
l Laju pembekuan berlangsung cepat, melebihi laju pembekuan lempeng 

sentuh                        
l Proses penurunan dan pengendalian tekanan dalam ruang pembeku lebih 

efektif karena menggunakan sistem perangkap dingin      
l Sistem wadah dapat mengurangi percikan yang dapat mengotori ruang 

pembeku

Potensi Aplikasi
Tepat untuk industri makanan dan industri lain yang berkaitan dengan pembekuan 
produk berkadar air tinggi.

Inovator
Nama  : Armansyah H. Tambunan, Dyah Wulandani, Leopold O. Nelwan, 

Irshan Zainuddin          
Status Paten : GRANTED

Sumber : 100 Inovasi Indonesia

Mesin Pembeku
Vakum

Vacuum Freezer

Mesin Pembeku Vakum untuk Produk Berkadar
Air Tinggi

Umumnya pembekuan produk berkadar air tinggi seperti makanan, 
menggunakan metode lempeng sentuh (contact plate) atau semburan udara
(air blast) dengan resiko rusaknya produk akhir pembekuan.

Pem uan vak m iala metode pembekuan yang memiliki keunggulan dalam
hal laju pembekuan dan sebaran suhu dan mencegah oksidasi udara,
menghilangkan mikroorganisme merugikan seperti jamur dan beberapa
keuntungan lainnya.

Temuan ini menghasilkan proses pembekuan vakum yang lebih efektif, yang
meliputi rancangan sistem (mesin) pembeku vakum yang terdiri atas tiga
bagian, yaitu ruang pembeku, pompa vakum, dan sistem perangkap dingin
(coldtrap). Pompa vakum yang digunakan pada sistem pembeku vakum ini
adalah jenis rotari.

Vacuum freezing is a freezing method which possesses a special quality an a
matter of rapid freezing and spreading temperature better than the contact
plate or air blast freezing methods.

These three methods are widely used to freeze products with high water content,
or foods. The innovation is a better machine that provides more effective
vacuum freezing and consisting of three parts, the freezing room, vacuum pump
and cold trap system.
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Perspektif
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Vacuum freezing is a freezing method which possesses a special quality an a 
matter of rapid freezing and spreading temperature better than the contact 
plate or air blast freezing methods.

These three methods are widely used to freeze products with high water content, 
or foods. The innovation is a better machine that provides more effective 
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415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia Tahun 2018

108

Bakteri Pengurai Kitin Kutu Daun Aphis
Gossypii Glover

Basmi Kutu Pakai
Bakteri

Tackle Flea with
Bacteria

Kutu daun Aphis Gossypii merupakan hama yang menyerang tanaman 
seperti cabai. Pengendalian kutu daun ini dapat dilakukan dengan berbagai 
cara antara lain dengan predator alami, rempah-rempah, pestisida kimia, 
atau enzim kitinase.

Penggunaan enzim kitinase yang dihasilkan oleh bakteri Bacillus cereus 
merupakan inovasi yang efektif untuk mengendalikan kutu daun. Enzim ini 
bekerja dengan merusak kitin yang terdapat pada eksoskeleton hama 
tersebut. Inovasi ini dapat menjadi biokontrol alternatif dalam penggunaan 
pestisida berlebih yang mengakibatkan resistensi obat pada hama dan 
penumpukan residu kimia pada tanaman.

Melon aphids (Aphis gossypii Glover) is one of leaf miner that attacks many 
kinds of plants including chili pepper. The innovation introduces the usage of 
chitinase enzyme from Bacillus cereus to control the pest by damaging the 
pests exoskeleton. This bio-alternative is expected to tackle the pest which 
has gained resistance of the pesticide thus prevent the chemical residue 
accumulation of the plant.
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Perspektif
Predator alami harus menjadi bagian dari sistem pengendalian hama karena secara 
langsung dapat mengedukasi petani untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Keunggulan Inovasi
l Bereaksi dalam kurun waktu tiga jam setelah pengaplikasian
l Enzim kitinase yang berasal dari B. cereus II.14 mudah diproduksi dalam skala

besar dalam kurun waktu 48 jam
l Bersifat selektif dan hanya menyerang serangga yang memiliki struktur kitin

seperti eksosskeleton kutu daun
l Tidak menimbulkan penumpukan residu kimia pada tanaman

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Nisa Rachmania Mubarik, Nicho Nurdebyandaru dan Taruni Sri

Prawasti
Status Paten :  DALAM PROSES PENGAJUAN
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Pepton Ikan HTS Tidak Layak Konsumsi untuk
Nutrien Mikroorganism

Olah Ikan Rucah
Jadi Berkah

Turn Fish Refuse
into Blessing

Perkembangan bioteknologi di Indonesia menyebabkan kebutuhan akan
bubuk pepton meningkat. Bubuk ini bermanfaat sebagai sumber nutrisi
untuk pengembang-biakan bakteri dan kultur jaringan. Bubuk pepton olah
ikan rucah adalah inovasi dari hasil hidrolisis enzimatik yang menggunakan
bahan baku limbah perikanan. Limbah ini merupakan hasil tangkapan ikan
sampingan yang biasanya bernilai ekonomis rendah atau tidak layak
konsumsi.

Bubuk pepton yang dihasilkan teknologi ini merupakan produk lokal yang
memiliki kualitas dan komposisi asam amino sebanding dengan produk
komersial sejenis di pasaran. Teknologi ini dapat memberikan nilai tambah
pada limbah tangkap sampingan ikan dan mengurangi pencemaran
lingkungan.

The growth of biotechnology sector in Indonesia increases the need of
pepton powder. The powder can be used as a source of nutrition for bacteria
and tissue culture. The innovation is a pepton powder from fishery waste
which normally have a poor economic value and cannot be consumed. The
quality of this product is competitive to other similar products in the
commercial market.
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Perspektif
Pemanfaatan bioteknologi pada ikan rucah meningkatkan nilai barang yang miskin 
manfaat menjadi substitusi barang impor yang bernilai tinggi.

Keunggulan Inovasi
l Menggunakan enzim dengan konsentrasi rendah, sehingga dapat menghemat 

penggunaan enzim
l Memerlukan waktu hidrolisis yang singkat (5 jam)
l Pepton yang dihasilkan memilki kandungan asam amino lebih tinggi dibandingkan

dengan produk asam amino komersial

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Tati Nurhayati, Bustami Ibrahim, Pipih Suptijah, Ella Salamah, Risa 

Nurul Fitra dan Eska Rizky Wiji Astuti
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   107 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Pohon industri pada umumnya mempunyai batas umur tertentu dan kemudian 
ditebang dan menjadi beban sebagai limbah. Teknik pengolahan yang 
menjadikannya mempunyai nilai tambah tinggi, memberikan potensi usaha baru.

Keunggulan Inovasi
l Prosesnya sederhana     
l Investasi rendah                                             
l Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan dan perputaran ekonomi 

masyarakat

Potensi Aplikasi
Tepat diterapkan di perkebunan kelapa sawit dan industri kayu bangunan serta 
furniture.

Inovator
Nama  : Edi Suhaimi Bakar, Yusram M, Osly Rochman,Bahruni                   
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN 

Sumber : 100 Inovasi Indonesia

KomPress Kayu
Sawit

Palm Wood's
KomPress

Perbaikan Kualitas Kayu Sawit (Elaeis guineensis Jacq.)
dengan Teknik "KomPress"

Industri sawit di Indonesia sedang berkembang dengan sangat pesat dan
menimbulkan pertanyaan apa yang harus dilakukan pada pohon sawit yang
sudah tidak produktif setelah 25 tahun?. 

Penemuan teknik "KomPress" ini berupaya meningkatkan kualitas kayu sawit
sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan furnitur berkualitas
dan bernilai tinggi. Penggunaan teknik ini sangat membantu masyarakat untuk
mendapatkan kayu berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau.

Dengan penerapan teknik "KomPress" ini, jutaan meter kubik limbah batang
sawit hasil peremajaan di Indonesia dapat dikonversi menjadi kayu sawit
"KomPress" yang bernilai ekonomi tinggi.

Palm tree (Elaeis guineensis Jacq.) is productive until 25 years old, when the
productivity drops and the tree is becoming a burden and need to be replaced by
new trees.

With "KomPress" innovative technique, the palm wood can be processed into
good quality wood and has more values to be used for building materials and
furniture. The technique can be adapted easily to provide the community with
high quality wood at affordable price.
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Perspektif
Pohon industri pada umumnya mempunyai batas umur tertentu dan kemudian
ditebang dan menjadi beban sebagai limbah. Teknik pengolahan yang 
menjadikannya mempunyai nilai tambah tinggi, memberikan potensi usaha baru.

Keunggulan Inovasi
l Prosesnya sederhana
l Investasi rendah
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Potensi Aplikasi
Tepat diterapkan di perkebunan kelapa sawit dan industri kayu bangunan serta
furniture.

Inovator
Nama : Edi Suhaimi Bakar, Yusram M, Osly Rochman,Bahruni
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN
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Sawit

Palm Wood's 
KomPress

Perbaikan Kualitas Kayu Sawit (Elaeis guineensis Jacq.) 
dengan Teknik "KomPress"

Industri sawit di Indonesia sedang berkembang dengan sangat pesat dan 
menimbulkan pertanyaan apa yang harus dilakukan pada pohon sawit yang 
sudah tidak produktif setelah 25 tahun?. 

Penemuan teknik "KomPress" ini berupaya meningkatkan kualitas kayu sawit 
sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan furnitur berkualitas 
dan bernilai tinggi. Penggunaan teknik ini sangat membantu masyarakat untuk 
mendapatkan kayu berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau.

Dengan penerapan teknik "KomPress" ini, jutaan meter kubik limbah batang 
sawit hasil peremajaan di Indonesia dapat dikonversi menjadi kayu sawit 
"KomPress" yang bernilai ekonomi tinggi.

Palm tree (Elaeis guineensis Jacq.) is productive until 25 years old, when the 
productivity drops and the tree is becoming a burden and need to be replaced by 
new trees.

With "KomPress" innovative technique, the palm wood can be processed into 
good quality wood and has more values to be used for building materials and 
furniture. The technique can be adapted easily to provide the community with 
high quality wood at affordable price.

45

110

Pepton Ikan HTS Tidak Layak Konsumsi untuk
Nutrien Mikroorganism

Olah Ikan Rucah
Jadi Berkah

Turn Fish Refuse
into Blessing
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untuk pengembang-biakan bakteri dan kultur jaringan. Bubuk pepton olah
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which normally have a poor economic value and cannot be consumed. The
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commercial market.
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Perspektif
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manfaat menjadi substitusi barang impor yang bernilai tinggi.
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l Memerlukan waktu hidrolisis yang singkat (5 jam)
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Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Teknologi Pengendalian Pemulihan Tebal
(Spring Back) pada Kayu Terpadatkan (Densified
Wood)

Lebih Padat,
Lebih Keras, Lebih

Kuat
More Compact,

Harder, and
Stronger

Ketersedian kayu dengan diameter besar yang semakin sedikit mendorong
penggunaan kayu berdiameter lebih kecil. Hanya saja, kayu dengan
diameter lebih kecil memiliki kualitas dan kerapatan yang lebih rendah,
sehingga diperlukan penempaan (wood compression) sebelum digunakan.

Salah satu permasalahan dalam penempaan adalah kecenderungan kayu
kembali pada ketebalan semula (spring back) karena pengaruh kelembaban
udara. Inovasi ini menawarkan teknologi impregnasi dengan senyawa
kitosan untuk mempertahankan ketebalan kayu yang ditempa, sekaligus
membuatnya tahan rayap dan ramah lingkungan.

The limited availability of large-diameter logs, pushes industries to use
smaller diameter logs, which require compression to improve its density. The
innovation provides eco-friendly technology to improve compressibility of
wood from smaller logs, and at the same time making it termite-proof.
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Perspektif
Inovasi ini dapat memberikan jalan keluar untuk industri kayu tetap berproduksi 
secara kontinyu tanpa tergantung kayu hutan.

Keunggulan Inovasi
l Memungkinkan pemanfaatan kayu berdiameter kecil
l Mempertahankan kekuatan dan estetika kayu
l Menggunakan bahan yang ramah lingkungan

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama  : Dodi Nandika, I Wayan Darmawan, Irsan Alipraja dan Arinana
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   107 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Tersedianya material baru yang lebih murah tentu akan menguntungkan bagi 
industri konstruksi, apalagi jika memiliki kualitas lebih baik dan menggunakan 
bahan-bahan alam.

Keunggulan Inovasi
l Sifat fisis dan mekanis lebih baik, terutama sifat mekanis dengan nilai 

keteguhan rekat, keteguhan lentur, keteguhan patah lebih baik     
l Kekuatan pegang sekrup lebih tinggi dibanding papan semen-gypsum biasa                        
l Ketahanan terhadap rayap kayu kering dan rayap tanah

Potensi Aplikasi
Dapat dikembangkan di industri bahan bangunan.

Inovator
Nama  : Dede Hermawan, Rohny Setiawan Maail, Yusuf Sudohadi                       
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN 

Sumber:   100 Inovasi Indonesia

Papan Semen-
Gypsum dari

Tanaman Kenaf
Cement-Gypsum

Panel from
Kenaf Fiber

Papan Semen-Gypsum dari Core-Kenaf (Hibiscus
Cannabinus L.) Menggunakan Teknologi Pengerasan
Autoclave

Tanaman Kenaf (Hibiscus cannabinus L.) telah lama digunakan sebagai
bahan baku pembuat karung goni dan kertas. Dengan inovasi teknologi,
serat Kenaf dapat dikembangkan sebagai bahan baku pembuat papan
semen-gypsum yang banyak digunakan sebagai material bahan bangunan.

Papan semen-gypsum dihasilkan dari core-kenaf dengan mensubtitusi
penggunaan semen dengan gypsum dan proses pengerasannya 
menggunakan teknologi autoclave.

Dengan pengerasan autoclave, papan semen-gypsum dapat mencapai
kekerasan dan kekuatan optimum dalam waktu maksimum 24 jam dari yang
biasanya membutuhkan waktu selama satu bulan. Hasilnya adalah papan
yang lebih ringan namun lebih kuat dan tahan rayap.

Kenaf plant is known as raw material for sack and paper industry. With
proper technology, now kenaf fiber can be used as reinforcement and
substitute material for cement-gypsum panel production.

Cement-gypsum panel is produced from core-kenaf by substituting cement
and then hardened using autoclave technology. The whole process will finish
no more than 24 hours.
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Perspektif
Tersedianya material baru yang lebih murah tentu akan menguntungkan bagi 
industri konstruksi, apalagi jika memiliki kualitas lebih baik dan menggunakan 
bahan-bahan alam.

Keunggulan Inovasi
l Sifat fisis dan mekanis lebih baik, terutama sifat mekanis dengan nilai

keteguhan rekat, keteguhan lentur, keteguhan patah lebih baik
l Kekuatan pegang sekrup lebih tinggi dibanding papan semen-gypsum biasa
l Ketahanan terhadap rayap kayu kering dan rayap tanah

Potensi Aplikasi
Dapat dikembangkan di industri bahan bangunan.

Inovator
Nama : Dede Hermawan, Rohny Setiawan Maail, Yusuf Sudohadi
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN 
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Cannabinus L.) Menggunakan Teknologi Pengerasan 
Autoclave

Tanaman Kenaf (Hibiscus cannabinus L.) telah lama digunakan sebagai 
bahan baku pembuat karung goni dan kertas. Dengan inovasi teknologi, 
serat Kenaf dapat dikembangkan sebagai bahan baku pembuat papan 
semen-gypsum yang banyak digunakan sebagai material bahan bangunan.

Papan semen-gypsum dihasilkan dari core-kenaf dengan mensubtitusi 
penggunaan semen dengan gypsum dan proses pengerasannya 
menggunakan teknologi autoclave. 

Dengan pengerasan autoclave, papan semen-gypsum dapat mencapai 
kekerasan dan kekuatan optimum dalam waktu maksimum 24 jam dari yang 
biasanya membutuhkan waktu selama satu bulan. Hasilnya adalah papan 
yang lebih ringan namun lebih kuat dan tahan rayap.

Kenaf plant is known as raw material for sack and paper industry. With 
proper technology, now kenaf fiber can be used as reinforcement and 
substitute material for cement-gypsum panel production.

Cement-gypsum panel is produced from core-kenaf by substituting cement 
and then hardened using autoclave technology. The whole process will finish 
no more than 24 hours.
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Teknologi Pengendalian Pemulihan Tebal
(Spring Back) pada Kayu Terpadatkan (Densified
Wood)

Lebih Padat,
Lebih Keras, Lebih

Kuat
More Compact,

Harder, and
Stronger

Ketersedian kayu dengan diameter besar yang semakin sedikit mendorong
penggunaan kayu berdiameter lebih kecil. Hanya saja, kayu dengan
diameter lebih kecil memiliki kualitas dan kerapatan yang lebih rendah,
sehingga diperlukan penempaan (wood compression) sebelum digunakan.

Salah satu permasalahan dalam penempaan adalah kecenderungan kayu
kembali pada ketebalan semula (spring back) karena pengaruh kelembaban
udara. Inovasi ini menawarkan teknologi impregnasi dengan senyawa
kitosan untuk mempertahankan ketebalan kayu yang ditempa, sekaligus
membuatnya tahan rayap dan ramah lingkungan.

The limited availability of large-diameter logs, pushes industries to use
smaller diameter logs, which require compression to improve its density. The
innovation provides eco-friendly technology to improve compressibility of
wood from smaller logs, and at the same time making it termite-proof.

113

Perspektif
Inovasi ini dapat memberikan jalan keluar untuk industri kayu tetap berproduksi 
secara kontinyu tanpa tergantung kayu hutan.

Keunggulan Inovasi
l Memungkinkan pemanfaatan kayu berdiameter kecil
l Mempertahankan kekuatan dan estetika kayu
l Menggunakan bahan yang ramah lingkungan

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Dodi Nandika, I Wayan Darmawan, Irsan Alipraja dan Arinana
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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“M-POK” Mesin Pencetak Opak Beras Ketan
Otomatis sebagai Solusi Home Industry Pengrajin
Opak di Tasikmalaya

Pencetak Opak
Rakyat

People's Rice
Chips Maker

Opak merupakan salah satu makanan khas daerah Jawa Barat, yang
umumnya adalah industri rumahan dengan teknologi sederhana (manual).
Inovasi ini menawarkan mesin pencetak opak untuk menggantikan proses
pembuatan opak secara manual.

Dengan memanfaatkan teknologi yang sederhana, mesin pencetak opak ini
mampu memproduksi lebih banyak, terstandar, dan dengan kualitas yang
lebih baik; dibandingkan dengan pembuatan opak secara tradisional. Mesin
dapat mencetak opak dalam bentuk yang bervariasi sehingga lebih menarik
bagi konsumen.

Opak is a popular traditional food from West Java. Opak is generally made
manually in home industries. The innovation offers an opak making machine
capable of significantly improving the productivity, quality, standards, and
variety of traditionally made opak.

Perspektif
Inovasi bagi industri kecil mendorong peningkatan produktivitas, mutu dan standar;
yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Keunggulan Inovasi
l Menghasilkan produk dengan standar bentuk dan ketebalan yang seragam
l Mampu memproduksi 3.600 opak per jam
l Dapat membuat berbagai variasi bentuk opak yang berbeda

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama  : Radite P.A. Setiawan, Andriyana, Diang Sagita, Candra Gupta dan

Holil
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   107 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Mata manusia secara alami mampu mendeteksi perbedaan yang kentara dan 
secara intuisi mengambil keputusan terbaik. Bagaimana bila proses itu dilakukan 
secara modern menggunakan teknologi?

Keunggulan Inovasi
l Dapat mendeteksi jenis kelamin Koi lebih dini        
l Lebih efisien dan efektif karena bisa menghemat waktu dan biaya pelaksanaan 

sortir

Potensi Aplikasi
Industri pemulia (breeder) ikan Koi.

Inovator
Nama : Indra Jaya, Ayi Rahmat, Muhammad Iqbal                            
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia

Candid Camera
untuk Ikan Koi

Candid Camera
for Koi Fish

Instrumen Pembeda Jenis Kelamin Ikan Koi
(Nishikogoi Gender Analyzer, NGA)

Nishikogoi Gender Analyzer (NGA) dirancang untuk mendukung dan 
mempercepat kegiatan monosex culture (pemisahan jenis kelamin) perikanan
budidaya, khususnya ikan Koi.

Kegiatan ini bisa dilakukan secara manual dengan menunggu ciri-ciri fisik
pembeda kelamin ikan muncul. Namun jelas ini tidak efisien dalam waktu,
tenaga maupun biaya. Alat analisa gender Ikan Koi ini mampu mengidentifikasi
jenis kelamin Ikan Koi dengan cepat dan otomatis.

Setelah dipotret, citra diolah untuk didapatkan data deskriptor dan 
menggunakan algoritma JST, jenis kelamin ikan Koi diidentifikasi. Setelah
teridentifikasi, ikan secara otomatis dipisahkan antara yang jantan dan yang
betina.

The Nishikogoi Gender Analyzer (NGA) is designed to identify the gender of the
famous Koi Fish. Identifying Koi Fish gender could not be done at early stage,
takes time and not easy to be done manually specially in large ponds.

Young Koi Fish is photographed, which image is analysed for specific descriptors
data, compared to a database and processed using JST algorithm,to decide the
gender automatically.
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Perspektif
Mata manusia secara alami mampu mendeteksi perbedaan yang kentara dan 
secara intuisi mengambil keputusan terbaik. Bagaimana bila proses itu dilakukan 
secara modern menggunakan teknologi?

Keunggulan Inovasi
l Dapat mendeteksi jenis kelamin Koi lebih dini
l Lebih efisien dan efektif karena bisa menghemat waktu dan biaya pelaksanaan

sortir

Potensi Aplikasi
Industri pemulia (breeder) ikan Koi.

Inovator
Nama : Indra Jaya, Ayi Rahmat, Muhammad Iqbal
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Candid Camera 
untuk Ikan Koi

Candid Camera 
for Koi Fish

Instrumen Pembeda Jenis Kelamin Ikan Koi 
(Nishikogoi Gender Analyzer, NGA)

Nishikogoi Gender Analyzer (NGA) dirancang untuk mendukung dan 
mempercepat kegiatan monosex culture (pemisahan jenis kelamin) perikanan 
budidaya, khususnya ikan Koi. 

Kegiatan ini bisa dilakukan secara manual dengan menunggu ciri-ciri fisik 
pembeda kelamin ikan muncul. Namun jelas ini tidak efisien dalam waktu, 
tenaga maupun biaya. Alat analisa gender Ikan Koi ini mampu mengidentifikasi 
jenis kelamin Ikan Koi dengan cepat dan otomatis.

Setelah dipotret, citra diolah untuk didapatkan data deskriptor dan 
menggunakan algoritma JST, jenis kelamin ikan Koi diidentifikasi. Setelah 
teridentifikasi, ikan secara otomatis dipisahkan antara yang jantan dan yang 
betina.

The Nishikogoi Gender Analyzer (NGA) is designed to identify the gender of the 
famous Koi Fish. Identifying Koi Fish gender could not be done at early stage, 
takes time and not easy to be done manually specially in large ponds. 

Young Koi Fish is photographed, which image is analysed for specific descriptors 
data, compared to a database and processed using JST algorithm,to decide the 
gender automatically. 
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“M-POK” Mesin Pencetak Opak Beras Ketan
Otomatis sebagai Solusi Home Industry Pengrajin
Opak di Tasikmalaya

Pencetak Opak
Rakyat

People's Rice
Chips Maker

Opak merupakan salah satu makanan khas daerah Jawa Barat, yang
umumnya adalah industri rumahan dengan teknologi sederhana (manual).
Inovasi ini menawarkan mesin pencetak opak untuk menggantikan proses
pembuatan opak secara manual.

Dengan memanfaatkan teknologi yang sederhana, mesin pencetak opak ini
mampu memproduksi lebih banyak, terstandar, dan dengan kualitas yang
lebih baik; dibandingkan dengan pembuatan opak secara tradisional. Mesin 
dapat mencetak opak dalam bentuk yang bervariasi sehingga lebih menarik
bagi konsumen.

Opak is a popular traditional food from West Java. Opak is generally made
manually in home industries. The innovation offers an opak making machine
capable of significantly improving the productivity, quality, standards, and
variety of traditionally made opak.

Perspektif
Inovasi bagi industri kecil mendorong peningkatan produktivitas, mutu dan standar; 
yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.

Keunggulan Inovasi
l Menghasilkan produk dengan standar bentuk dan ketebalan yang seragam
l Mampu memproduksi 3.600 opak per jam
l Dapat membuat berbagai variasi bentuk opak yang berbeda

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Radite P.A. Setiawan, Andriyana, Diang Sagita, Candra Gupta dan

Holil
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Inovasi Pengutip Brondolan Sawit Berbasis Solar
Cell Charger sebagai Teknologi Tepat Guna untuk
Mengurangi Losses Saat Pemanenan Sawit

Pengutip Sawit
Tenaga Surya

Solar-Powered
Palm Fruits Picker

Kelapa sawit dapat diolah menjadi produk bernilai komersial tinggi seperti
CPO (Crude Palm Oil) dan PKO (Palm Kernel Oil). Melihat besarnya potensi
komoditas ini, maka sangat dibutuhkan inovasi untuk meningkatkan
produktivitas hasil pertanian. Inovasi ini adalah mesin pengutip berondolan
kelapa sawit untuk menggantikan proses pengutipan manual.

Inovasi ini meminimalisir berondolan yang tercecer pada saat panen. Mesin
pengutip ini dirancang menggunakan listrik yang bersumber dari 
pembangkit listrik tenaga surya. Selain ramah lingkungan, pengoperasian
mesin pengutip tidak tergantung pada sumber listrik dari luar.

The innovation is a Solar-Powered Palm Fruit Picker to collect loose fruit
during harvest. This picker is designed to replace exhausting manual picking.
It uses solar energy to operate the machine, avoiding dependency on
external electrical sources, and environmentally friendly.

Perspektif
Sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, lahanbagi berbagai inovasi terbuka
luas, untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing industri sawit.

Keunggulan Inovasi
l Menggunakan sistem energi tenaga surya sehingga hemat energi dan ramah

lingkungan
l Baterai yang digunakan memiliki daya 120 watthour dan dapat bertahan selama 4

jam, sementara untuk pengisian hanya memerlukan waktu 2 jam.
l Memiliki kapasitas penampung brondolan hingga 5 kg
l Dapat bekerja pada keadaan lahan yang tidak rata
l Memperhatikan aspek ergonomis manusia sehigga dapat mengurangi tingkat

kelelahan kerja buruh sawit

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Lenny Saulia, Diang Sagita, Chandra Gupta, Andriyana, Ayatulloh 

Nur Amin dan Vicky Syaiful Ulum
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   107 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Kitosan memiliki banyak keunggulan dan terus dikembangkan aplikasinya untuk 
sektor-sektor yang belum dilakukan sebelumnya. Terutama karena Indonesia 
sebagai negara kepulauan memiliki potensi yang besar untuk sumberdaya kitosan 
dari makhluk laut.

Keunggulan Inovasi
l Sifat mekanis kayu menjadi lebih kuat dan kayu lebih awet
l Pemrosesan yang harus dilakukan, tidak merusak lingkungan
l Kitosan hasil limbah ekspor udang dapat digunakan

Potensi Aplikasi
Pemanfaat kitosan untuk penguatan kayu bisa diaplikasikan di industri pengolahan 
kayu, konstruksi, mebel, dan lain-lain.

Inovator
Nama  : Dodi Nandika; Surjono Surjokusumo; Yudi Rismayadi; Arinana                                     
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:   101 Inovasi Indonesia

Mandi Kitosan
untuk

Kekuatan!
Chitosan Bath

for Strength!

Proses Peningkatan Kualitas Kayu dengan 
Senyawa Kitosan

Kitosan merupakan biopolimer alami kedua terbanyak di alam setelah
selulosa, yang sudah luas digunakan di berbagai industri. Kitosan dapat
dimanfaatkan sebagai perekat pada berbagai produk seperti alat-alat gelas,
plastik, dan karet, serta dapat meningkatkan kekuatan mekanik pada kayu
dan ke .

Dengan menginsersi senyawa kitosan ke dalam kayu, sifat mekanis dan
tingkat keawetan kayu dapat ditingkatkan. Proses insersi dengan cara
merendam kayu pada larutan senyawa kitosan dalam asam asetat dan asam
format pada konsentrasi 2% dan 6% selama 48 jam. Dengan alat vakum tekan,
proses penyuntikan dapat dipercepat menjadi 2,5 jam.

Hasil insersi membuat kayu lebih 'kuat' dan lebih tahan terhadap jamur kayu.

Chitosan is widely used for industrial purposes due to its ability  to bind various
materials such as glass, plastics, metal, and rubber. It can also increase the
mechanical strength of wood and paper.                                                                                                                            

Wood is submerged into Chitosan solution using acetic acid and formic acid
with 2% and 6% concentration in cold treatment for 48 hours. A pressurized
vacuum device can accelerate the process to only 2.5 hours.
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Perspektif
Kitosan memiliki banyak keunggulan dan terus dikembangkan aplikasinya untuk 
sektor-sektor yang belum dilakukan sebelumnya. Terutama karena Indonesia 
sebagai negara kepulauan memiliki potensi yang besar untuk sumberdaya kitosan
dari makhluk laut.

Keunggulan Inovasi
l Sifat mekanis kayu menjadi lebih kuat dan kayu lebih awet
l Pemrosesan yang harus dilakukan, tidak merusak lingkungan
l Kitosan hasil limbah ekspor udang dapat digunakan

Potensi Aplikasi
Pemanfaat kitosan untuk penguatan kayu bisa diaplikasikan di industri pengolahan
kayu, konstruksi, mebel, dan lain-lain.

Inovator
Nama : Dodi Nandika; Surjono Surjokusumo; Yudi Rismayadi; Arinana
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN  

Mandi Kitosan 
untuk 

Kekuatan!
Chitosan Bath 

for Strength!

Proses Peningkatan Kualitas Kayu dengan 
Senyawa Kitosan

Kitosan merupakan biopolimer alami kedua terbanyak di alam setelah 
selulosa, yang sudah luas digunakan di berbagai industri. Kitosan dapat 
dimanfaatkan sebagai perekat pada berbagai produk seperti alat-alat gelas, 
plastik, dan karet, serta dapat meningkatkan kekuatan mekanik pada kayu 
dan kertas.

Dengan menginsersi senyawa kitosan ke dalam kayu, sifat mekanis dan 
tingkat keawetan kayu dapat ditingkatkan. Proses insersi dengan cara 
merendam kayu pada larutan senyawa kitosan dalam asam asetat dan asam 
format pada konsentrasi 2% dan 6% selama 48 jam. Dengan alat vakum tekan, 
proses penyuntikan dapat dipercepat menjadi 2,5 jam.                                                                  

Hasil insersi membuat kayu lebih 'kuat' dan lebih tahan terhadap jamur kayu.  

Chitosan is widely used for industrial purposes due to its ability  to bind various 
materials such as glass, plastics, metal, and rubber. It can also increase the 
mechanical strength of wood and paper.                                                                                                                            

Wood is submerged into Chitosan solution using acetic acid and formic acid 
with 2% and 6% concentration in cold treatment for 48 hours. A pressurized 
vacuum device can accelerate the process to only 2.5 hours.
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Inovasi Pengutip Brondolan Sawit Berbasis Solar
Cell Charger sebagai Teknologi Tepat Guna untuk
Mengurangi Losses Saat Pemanenan Sawit

Pengutip Sawit
Tenaga Surya

Solar-Powered
Palm Fruits Picker

Kelapa sawit dapat diolah menjadi produk bernilai komersial tinggi seperti 
CPO (Crude Palm Oil) dan PKO (Palm Kernel Oil). Melihat besarnya potensi 
komoditas ini, maka sangat dibutuhkan inovasi untuk meningkatkan
produktivitas hasil pertanian. Inovasi ini adalah mesin pengutip berondolan
kelapa sawit untuk menggantikan proses pengutipan manual.

Inovasi ini meminimalisir berondolan yang tercecer pada saat panen. Mesin 
pengutip ini dirancang menggunakan listrik yang bersumber dari 
pembangkit listrik tenaga surya. Selain ramah lingkungan, pengoperasian
mesin pengutip tidak tergantung pada sumber listrik dari luar.

The innovation is a Solar-Powered Palm Fruit Picker to collect loose fruit
during harvest. This picker is designed to replace exhausting manual picking.
It uses solar energy to operate the machine, avoiding dependency on
external electrical sources, and environmentally friendly.

Perspektif
Sebagai penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, lahanbagi berbagai inovasi terbuka 
luas, untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing industri sawit.

Keunggulan Inovasi
l Menggunakan sistem energi tenaga surya sehingga hemat energi dan ramah

lingkungan
l Baterai yang digunakan memiliki daya 120 watthour dan dapat bertahan selama 4

jam, sementara untuk pengisian hanya memerlukan waktu 2 jam.
l Memiliki kapasitas penampung brondolan hingga 5 kg
l Dapat bekerja pada keadaan lahan yang tidak rata
l Memperhatikan aspek ergonomis manusia sehigga dapat mengurangi tingkat

kelelahan kerja buruh sawit

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Lenny Saulia, Diang Sagita, Chandra Gupta, Andriyana, Ayatulloh

Nur Amin dan Vicky Syaiful Ulum
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Pengembangan Kombinasi Enzim Rekombinan DNA Polimerase 
PolPfu dan Enzim Reverse Transkriptase MMLV Berbasis Gen 
Sintetik Untuk Mendukung Ketersediaan Reagensia Bidang 
Bioteknologi di Indonesia

Melipat-
Gandakan Si

Langka
Multiplying the

Rare Teknik PCR/RT-PCR merupakan salah satu teknik untuk memperbanyak
DNA/RNA dalam biologi molekuler yang telah umum digunakan. Dalam
teknik ini, enzim DNA polimerase termofil dan enzim reverse transcriptase
adalah regensia pereaksi yang sangat penting. Namun hingga saat ini,
regensia tersebut harus didatangkan dari luar negeri dengan harga yang
relatif mahal.

Inovasi yang ditawarkan adalah produksi enzim rekombinan polimerase
termofil dan reverse trancriptase buatan lokal. Pengembangan dilakukan
menggunakan teknologi gen sintetik sebagai sumber DNA/CDNA, sehingga
memudahkan produksi protein/ enzim rekombinan tanpa harus mencari
sumber DNA alaminya.

Offered innovation is the production of local polymerase termofil and
reverse trancriptase enzyme recombinants which are crucial reagent in
PCR/PT-PCR DNA/RNA multyplying technique. The production is using a
synthetic gene technology as the source of DNA / cDNA, in order to ease the
production of protein / enzyme recombinant without having to locate the
DNA sources.

Perspektif
Pengembangan enzim rekombinan yang penting dalam biologi molekuler dalam 
negeri tidak hanya membantu dalam penyediaan bahan baku yang cepat, namun juga 
relatif lebih murah.

Keunggulan Inovasi
l Memudahkan dilakukannya konstruksi rekayasa genetik dengan memutasi 

beberapa sekuens nukleotida
l Menghindari efek dari individual codon usage (codon preferences) yang akan 

berpengaruh terhadap efektivitas ekspresi gen
l Gen target bisa dikonstruksi langsung ke dalam vektor ekspresi yang dipilih

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Uus Saepuloh
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   108 Inovasi Indonesia

501 Inovasi IPB dalam 122
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Perspektif
Menciptakan kondisi ideal untuk pembenihan harus dilakukan dengan cara yang 
paling ekonomis, terutama bila tujuannya untuk komersial.

Keunggulan Inovasi
l Tidak memerlukan penggantian air
l Menghemat penggunaan bahan bakar minyak tanah untuk penghangatan

Potensi Aplikasi
Sistem resirkulasi dan sistem penghangatan sir secara spesifik dikembangkan untuk 
pembenihan ikan atau  hewan air lainnya.

Inovator
Nama  : Budi Indra Setiawan
Status Paten : GRANTED 

Sumber:   101 Inovasi Indonesia

Kehangatan 
bagi Si Patin

Warmth for The
Cat Fish

Sistem Resirkulasi dan Sistem Penghangatan
Air untuk Pembenihan Ikan

Tempat pembenihan ikan komersial seperti ikan Patin membutuhkan
kondisi yang ideal agar pertumbuhan benih menjadi lebih cepat. Salah satu
kondisi yang dibutuhkan adalah kehangatan air yang konstan, sirkulasi air
dan udara yang baik, dan filtrasi yang baik.            

Sistem penghangatan air menggunakan panas surya melalui kolektor surya,
digabungkan dengan pemanas listrik, dan sistem resirkulasi akan 
menghemat penggunaan bahan bakar dan listrik.

Sistem resirkulasi terdiri atas 4 subsistem, yaitu penyuplai air, akuarium,
sedimentasi dan filtrasi. Sistem penghangatannya sendiri terdiri atas 3
subsistem, yaitu kolektor tenaga surya, pemanas listrik dan pengendali
aliran udara.

Fish hatchery requires ideal conditions such as warm temperature, good
water and air circulation and good filtration. Combining the water heating
system with sun ray collector will save some energy.

The recirculation system consist of water supply, aquariums, sedimentation
and filtration subsystems, while the heating system itself consist of solar
collector, electrical heater and airflow control.
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Perspektif
Menciptakan kondisi ideal untuk pembenihan harus dilakukan dengan cara yang 
paling ekonomis, terutama bila tujuannya untuk komersial.

Keunggulan Inovasi
l Tidak memerlukan penggantian air
l Menghemat penggunaan bahan bakar minyak tanah untuk penghangatan

Potensi Aplikasi
Sistem resirkulasi dan sistem penghangatan sir secara spesifik dikembangkan untuk
pembenihan ikan atau  hewan air lainnya.

Inovator
Nama : Budi Indra Setiawan
Status Paten : GRANTED

Kehangatan 
bagi Si Patin

Warmth for The 
Cat Fish

Sistem Resirkulasi dan Sistem Penghangatan 
Air untuk Pembenihan Ikan

Tempat pembenihan ikan komersial seperti ikan Patin membutuhkan 
kondisi yang ideal agar pertumbuhan benih menjadi lebih cepat. Salah satu 
kondisi yang dibutuhkan adalah kehangatan air yang konstan, sirkulasi air 
dan udara yang baik, dan filtrasi yang baik.                                                                                                                

Sistem penghangatan air menggunakan panas surya melalui kolektor surya, 
digabungkan dengan pemanas listrik, dan sistem resirkulasi akan 
menghemat penggunaan bahan bakar dan listrik.                                                                                    

Sistem resirkulasi terdiri atas 4 subsistem, yaitu penyuplai air, akuarium, 
sedimentasi dan filtrasi. Sistem penghangatannya sendiri terdiri atas 3 
subsistem, yaitu kolektor tenaga surya, pemanas listrik dan pengendali 
aliran udara.              

Fish hatchery requires ideal conditions such as warm temperature, good 
water and air circulation and good filtration. Combining the water heating 
system with sun ray collector will save some energy.

The recirculation system consist of water supply, aquariums, sedimentation 
and filtration subsystems, while the heating system itself consist of solar 
collector, electrical heater and airflow control.
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Pengembangan Kombinasi Enzim Rekombinan DNA Polimerase
PolPfu dan Enzim Reverse Transkriptase MMLV Berbasis Gen 
Sintetik Untuk Mendukung Ketersediaan Reagensia Bidang
Bioteknologi di Indonesia

Melipat-
Gandakan Si

Langka
Multiplying the

Rare Teknik PCR/RT-PCR merupakan salah satu teknik untuk memperbanyak
DNA/RNA dalam biologi molekuler yang telah umum digunakan. Dalam
teknik ini, enzim DNA polimerase termofil dan enzim reverse transcriptase
adalah regensia pereaksi yang sangat penting. Namun hingga saat ini, 
regensia tersebut harus didatangkan dari luar negeri dengan harga yang 
relatif mahal.

Inovasi yang ditawarkan adalah produksi enzim rekombinan polimerase 
termofil dan reverse trancriptase buatan lokal. Pengembangan dilakukan
menggunakan teknologi gen sintetik sebagai sumber DNA/CDNA, sehingga
memudahkan produksi protein/ enzim rekombinan tanpa harus mencari
sumber DNA alaminya.

Offered innovation is the production of local polymerase termofil and
reverse trancriptase enzyme recombinants which are crucial reagent in
PCR/PT-PCR DNA/RNA multyplying technique. The production is using a
synthetic gene technology as the source of DNA / cDNA, in order to ease the
production of protein / enzyme recombinant without having to locate the
DNA sources.

Perspektif
Pengembangan enzim rekombinan yang penting dalam biologi molekuler dalam 
negeri tidak hanya membantu dalam penyediaan bahan baku yang cepat, namun juga 
relatif lebih murah.

Keunggulan Inovasi
l Memudahkan dilakukannya konstruksi rekayasa genetik dengan memutasi

beberapa sekuens nukleotida
l Menghindari efek dari individual codon usage (codon preferences) yang akan

berpengaruh terhadap efektivitas ekspresi gen
l Gen target bisa dikonstruksi langsung ke dalam vektor ekspresi yang dipilih

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Uus Saepuloh
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Anggrek Phalaenopsis 'Salbellina IPB' : Hibrida
Berbasis Spesies Asli dan Varietas Introduksi

Menggali
Kecantikan Asli

Discover the
Original Beauty

Tanaman anggrek bulan (Phalaenopsis) merupakan tanaman hias yang
sangat diminati oleh masyarakat. Namun untuk memenuhi permintaan
yang tinggi, umumnya petani bunga mengimpor bibit dari luar negeri.
Dalam rangka menyediakan varietas baru, dilakukan inovasi untuk
menyilangkan dua spesies anggrek bulan yaitu spesies Phal. Salu Spot dan
Phal. Bellina.

Inovasi ini menghasilkan anggrek bulan hibrida yang masih membawa
karakter spesies asli dengan ukuran yang lebih besar dari spesies induk,
memiliki tipe bercorak, tangkai bunga pendek, berbentuk bintang, dan
beraroma wangi. Terdapat tiga spesies yang dihasilkan dari persilangan:
Phal. 'Salbellina IPB05', Phal. 'Salbellina IPB29', Phal. 'Salbellina IPB36'.

The Moon Orchid (Phalaenopsis) is a popular decorative plant. However, to
fulfil the high demand, the farmer generally imports the orchid seed.
Therefore, the inventors crossbreed orchid Phal. Salu Spot and Phal. Bellina
to create new orchid species. There are three species invented : Phal.
'Salbellina IPB05', Phal. 'Salbellina IPB29', Phal. 'Salbellina  IPB36'. they are
locally produced, still carry their local characteristic, have bigger size and
stornger fragrance.

Perspektif
Potensi ekonomi spesies anggrek asli Indonesia masih sangat sedikit yang digali.

Keunggulan Inovasi
l Tanaman merupakan persilangan dari spesies asli Indonesia
l Hasil anggrek persilangan dapat lebih mudah beradaptasi di lingkungan tropis
l Tanaman dapat berbunga hingga dua kali dalam setahun
l Daya tahan bunga dapat mencapai 3 bulan

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama  : Dewi Sukma, Sudarsono, Sandra A. Aziz, Saleh Wijaya dan 

Himmiyatul Baqiyah
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   108 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Inovasi besar tidak cukup hanya menciptakan nilai tambah ekonomis atau 
komersial saja; tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah sosial dan nilai 
tambah lingkungan, demi membangun kehidupan yang lebih baik dan 
berkesinambungan.

Keunggulan Inovasi
l Papan komposit yang dihasilkan tergolong ramah lingkungan
l Dapat menjadi substitusi kayu lapis dengan kualitas lebih baik
l Diversifikasi pemanfaatan bambu bernilai tambah tinggi
l Membantu menghidupkan ekonomi petani bambu
l Dapat menghasilkan produk yang tahan terhadap serangan rayap

Potensi Aplikasi
Produk ini dapat dimanfaatkan oleh industri pengolahan kayu panel / kayu lapis.

Inovator
Nama : Muh. Yusram Massijaya; Yusuf Sudohadi; Sukma Surya 

Kusumah
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Sumber:   102 Inovasi Indonesia

Menyulap
Limbah Menjadi

Berkah
From Waste to

Useful and
Friendly

Pemanfaatan Limbah Kayu dan Anyaman Bambu
Betung sebagai Bahan Baku Papan Komposit
Berkualitas Tinggi

Teknologi produksi papan komposit yang umum saat ini menghasilkan emisi
formaldehida yang tergolong tinggi karena menggunakan perekat melamine
formaldehida (MF). Inovasi ini mengembangkan formulasi campuran perekat
MF dan methylene diphenyl diisocyanate (MDI) untuk menekan emisi
formaldehida dan memenuhi syarat ramah lingkungan, serta penambahan
parafin untuk meningkatkan stabilitas dimensi papan komposit.

Bahan baku dari anyaman bambu betung untuk lapisan luar (face and back)
dan limbah kayu industri untuk lapisan inti (core) menghasilkan produk
dengan estetika tinggi, sifat fisis mekanis yang baik, juga ramah lingkungan.
Bahan baku utama dari bambu betung yang cepat panen (3 – 4 tahun)
mengurangi ketergantungan pada kayu yang memerlukan waktu 8 – 30
tahun.

Common composite wood products use melamine formaldehida (MF) as
adhesive and emits toxic formaldehyde. This innovation is a combined efforts
to develop more environmentally friendly composite wood products by using
MF – MDI compound adhesive, and also to improve its dimensional stability.

The use of bamboo matting as the face and back layers enhance product
aesthetics; and also reduce dependencies on depleting wood resources.
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Perspektif
Inovasi besar tidak cukup hanya menciptakan nilai tambah ekonomis atau 
komersial saja; tetapi juga mampu menciptakan nilai tambah sosial dan nilai 
tambah lingkungan, demi membangun kehidupan yang lebih baik dan 
berkesinambungan.

Keunggulan Inovasi
l Papan komposit yang dihasilkan tergolong ramah lingkungan
l Dapat menjadi substitusi kayu lapis dengan kualitas lebih baik
l Diversifikasi pemanfaatan bambu bernilai tambah tinggi
l Membantu menghidupkan ekonomi petani bambu
l Dapat menghasilkan produk yang tahan terhadap serangan rayap

Potensi Aplikasi
Produk ini dapat dimanfaatkan oleh industri pengolahan kayu panel / kayu lapis.

Inovator
Nama : Muh. Yusram Massijaya; Yusuf Sudohadi; Sukma Surya

Kusumah
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Menyulap 
Limbah Menjadi 

Berkah
From Waste to 

Useful and 
Friendly

Pemanfaatan Limbah Kayu dan Anyaman Bambu 
Betung sebagai Bahan Baku Papan Komposit 
Berkualitas Tinggi

Teknologi produksi papan komposit yang umum saat ini menghasilkan emisi 
formaldehida yang tergolong tinggi karena menggunakan perekat melamine 
formaldehida (MF). Inovasi ini mengembangkan formulasi campuran perekat 
MF dan methylene diphenyl diisocyanate (MDI) untuk menekan emisi 
formaldehida dan memenuhi syarat ramah lingkungan, serta penambahan 
parafin untuk meningkatkan stabilitas dimensi papan komposit.

Bahan baku dari anyaman bambu betung untuk lapisan luar (face and back) 
dan limbah kayu industri untuk lapisan inti (core) menghasilkan produk 
dengan estetika tinggi, sifat fisis mekanis yang baik, juga ramah lingkungan. 
Bahan baku utama dari bambu betung yang cepat panen (3 – 4 tahun) 
mengurangi ketergantungan pada kayu yang memerlukan waktu 8 – 30 
tahun.

Common composite wood products use melamine formaldehida (MF) as 
adhesive and emits toxic formaldehyde. This innovation is a combined efforts 
to develop more environmentally friendly composite wood products by using 
MF – MDI compound adhesive, and also to improve its dimensional stability.

The use of bamboo matting as the face and back layers enhance product 
aesthetics; and also reduce dependencies on depleting wood resources.
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Anggrek Phalaenopsis 'Salbellina IPB' : Hibrida 
Berbasis Spesies Asli dan Varietas Introduksi

Menggali
Kecantikan Asli

Discover the
Original Beauty

Tanaman anggrek bulan (Phalaenopsis) merupakan tanaman hias yang
sangat diminati oleh masyarakat. Namun untuk memenuhi permintaan
yang tinggi, umumnya petani bunga mengimpor bibit dari luar negeri.
Dalam rangka menyediakan varietas baru, dilakukan inovasi untuk
menyilangkan dua spesies anggrek bulan yaitu spesies Phal. Salu Spot dan 
Phal. Bellina.

Inovasi ini menghasilkan anggrek bulan hibrida yang masih membawa 
karakter spesies asli dengan ukuran yang lebih besar dari spesies induk,
memiliki tipe bercorak, tangkai bunga pendek, berbentuk bintang, dan
beraroma wangi. Terdapat tiga spesies yang dihasilkan dari persilangan:
Phal. 'Salbellina IPB05', Phal. 'Salbellina IPB29', Phal. 'Salbellina IPB36'.

The Moon Orchid (Phalaenopsis) is a popular decorative plant. However, to
fulfil the high demand, the farmer generally imports the orchid seed.
Therefore, the inventors crossbreed orchid Phal. Salu Spot and Phal. Bellina
to create new orchid species. There are three species invented : Phal.
'Salbellina IPB05', Phal. 'Salbellina IPB29', Phal. 'Salbellina  IPB36'. they are
locally produced, still carry their local characteristic, have bigger size and
stornger fragrance.

Perspektif
Potensi ekonomi spesies anggrek asli Indonesia masih sangat sedikit yang digali.

Keunggulan Inovasi
l Tanaman merupakan persilangan dari spesies asli Indonesia
l Hasil anggrek persilangan dapat lebih mudah beradaptasi di lingkungan tropis
l Tanaman dapat berbunga hingga dua kali dalam setahun
l Daya tahan bunga dapat mencapai 3 bulan

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Dewi Sukma, Sudarsono, Sandra A. Aziz, Saleh Wijaya dan

Himmiyatul Baqiyah
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Nano Spray Serum Anti Aging Berbasis
Kolagen Teripang Gamma

Rahasia Awet
Muda dari
Samudera

Oceanic Secret
to Stay Young Efek penuaan seperti keriput, hilangnya kekenyalan kulit, dan bintik hitam

akan dirasakan oleh setiap orang. Untuk itu diciptakan sebuah inovasi yaitu
serum nano kolagen yang bermanfaat sebagai anti aging bersumber dari
teripang gamma. Pemanfaatan teripang gamma masih jarang, karena
karakternya yang lumer seketika apabila teripang mati, sehingga sulit untuk
diproses lebih lanjut.

Produk kolagen diekstrak dari bagian daging teripang yang dibekukan dan
memiliki kemurnian tinggi dengan warna putih bersih. Serum kolagen ini
dibuat berbentuk spray agar lebih praktis dan mudah dibawa. Karena
berukuran nano, serum ini dapat dengan cepat meresap, memberikan
kelembapan, serta kesegaran bagi kulit.

Signs of skin aging will likely felt by everyone. Therefore, this innovation
offers nano serum collagen from gamma sea cucumber as an anti-aging
solution. The colagen is extracted from the sea cucumber meat which has
white color and high purity. It is packed as a spray, so it is practical and easier
to bring. Through nano technology, the serum can be easily  absorbed by
skin.

Perspektif
Dengan teknologi sederhana, banyak potensi bahan alam yang rusak saat pasca panen 
diselamatkan menjadi bahan bernilai tinggi.

Keunggulan Inovasi
l Produk larut pada air dengan PH Netral
l Memiliki kemurnian optimal dan aman
l Menggunakan teknologi nano sehingga menunjukkan hasil lebih cepat
l Kolagen berasal dari teripang sehingga halal

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Pipih Suptijah
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   108 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Tak ada rotan akar pun jadi, tak ada kayu bambu pun berpotensi, asalkan kita mau 
berinovasi.

Keunggulan Inovasi
l Memiliki kualitas (sifat fisik dan mekanis) yang lebih baik dibandingkan dengan 

bambu lapis lainnya serta memiliki nilai parameter yang memenuhi standar JAS 
2003

Potensi Aplikasi
Inovasi bambu lapis bisa digunakan oleh industri mebel dan bangunan.

Inovator
Nama : Jajang Surya; Muh. Yusram Massijaya; Sukma Surya Kusumah

Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Sumber:   102 Inovasi Indonesia

Membuat 
Gedhek Modern
Modern Plaited

Bamboo

Bambu Lapis Unggulan sebagai Bahan Baku
Furniture dan Bahan Bangunan/Modern Painted
Bamboo

Indonesia memiliki 143 jenis bambu dan 9 jenis diantaranya adalah bambu
endemik di Jawa. Pemanfaatan bambu saat ini pada umumnya untuk mebel,
barang kerajinan dan sumpit; padahal dengan inovasi pengolahannya, bambu
dapat digunakan sebagai subtitusi kayu keras yang kini semakin langka.

Bambu yang bentuk aslinya bulat berlubang, dengan inovasi proses 
pengolahannya dapat menghasilkan produk perekatan bambu berbentuk
papan bambu atau balok bambu yang dikenal sebagai bambu lamina atau
bambu lapis. Bambu lamina memiliki berbagai keunggulan teknis: kuat, keras,
ringan, mudah dalam pengerjaan, serta memiliki sifat mekanis sangat baik pada
arah sejajar serat.

Bambu mudah dan cepat tumbuh, mudah didapat, dan berpotensi untuk
diinovasikan, baik pada skala ekonomi kecil maupun industri besar.

Indonesian has diverse varieties of bamboos, with 143 known species and 9
among them are endemic in Java. Mainly used for traditional furnitures,
handicrafts and chopsticks; due to its superior technical properties, bamboo has
a vast potential to be developed into laminated materials with high economic
values.

Bamboo is a robust-fast growing plant, widely available and offers innovation
potentials for small-scale as well as large industrial settings.
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Perspektif
Tak ada rotan akar pun jadi, tak ada kayu bambu pun berpotensi, asalkan kita mau 
berinovasi.

Keunggulan Inovasi
l Memiliki kualitas (sifat fisik dan mekanis) yang lebih baik dibandingkan dengan 

bambu lapis lainnya serta memiliki nilai parameter yang memenuhi standar JAS
2003

Potensi Aplikasi
Inovasi bambu lapis bisa digunakan oleh industri mebel dan bangunan.

Inovator
Nama : Jajang Surya; Muh. Yusram Massijaya; Sukma Surya Kusumah

Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Membuat 
Gedhek Modern
Modern Plaited 

Bamboo

Bambu Lapis Unggulan sebagai Bahan Baku 
Furniture dan Bahan Bangunan/Modern Painted 
Bamboo

Indonesia memiliki 143 jenis bambu dan 9 jenis diantaranya adalah bambu 
endemik di Jawa. Pemanfaatan bambu saat ini pada umumnya untuk mebel, 
barang kerajinan dan sumpit; padahal dengan inovasi pengolahannya, bambu 
dapat digunakan sebagai subtitusi kayu keras yang kini semakin langka.

Bambu yang bentuk aslinya bulat berlubang, dengan inovasi proses 
pengolahannya dapat menghasilkan produk perekatan bambu berbentuk 
papan bambu atau balok bambu yang dikenal sebagai bambu lamina atau 
bambu lapis. Bambu lamina memiliki berbagai keunggulan teknis: kuat, keras, 
ringan, mudah dalam pengerjaan, serta memiliki sifat mekanis sangat baik pada 
arah sejajar serat.

Bambu mudah dan cepat tumbuh, mudah didapat, dan berpotensi untuk 
diinovasikan, baik pada skala ekonomi kecil maupun industri besar.

Indonesian has diverse varieties of bamboos, with 143 known species and 9 
among them are endemic in Java. Mainly used for traditional furnitures, 
handicrafts and chopsticks; due to its superior technical properties, bamboo has 
a vast potential to be developed into laminated materials with high economic 
values.

Bamboo is a robust-fast growing plant, widely available and offers innovation 
potentials for small-scale as well as large industrial settings.
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Nano Spray Serum Anti Aging Berbasis
Kolagen Teripang Gamma

Rahasia Awet
Muda dari
Samudera

Oceanic Secret
to Stay Young Efek penuaan seperti keriput, hilangnya kekenyalan kulit, dan bintik hitam 

akan dirasakan oleh setiap orang. Untuk itu diciptakan sebuah inovasi yaitu
serum nano kolagen yang bermanfaat sebagai anti aging bersumber dari
teripang gamma. Pemanfaatan teripang gamma masih jarang, karena
karakternya yang lumer seketika apabila teripang mati, sehingga sulit untuk 
diproses lebih lanjut.

Produk kolagen diekstrak dari bagian daging teripang yang dibekukan dan 
memiliki kemurnian tinggi dengan warna putih bersih. Serum kolagen ini
dibuat berbentuk spray agar lebih praktis dan mudah dibawa. Karena
berukuran nano, serum ini dapat dengan cepat meresap, memberikan
kelembapan, serta kesegaran bagi kulit.

Signs of skin aging will likely felt by everyone. Therefore, this innovation
offers nano serum collagen from gamma sea cucumber as an anti-aging
solution. The colagen is extracted from the sea cucumber meat which has
white color and high purity. It is packed as a spray, so it is practical and easier
to bring. Through nano technology, the serum can be easily  absorbed by
skin.

Perspektif
Dengan teknologi sederhana, banyak potensi bahan alam yang rusak saat pasca panen 
diselamatkan menjadi bahan bernilai tinggi.

Keunggulan Inovasi
l Produk larut pada air dengan PH Netral
l Memiliki kemurnian optimal dan aman
l Menggunakan teknologi nano sehingga menunjukkan hasil lebih cepat
l Kolagen berasal dari teripang sehingga halal

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Pipih Suptijah
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Potensi Kacang Hias Arachis pintoi Karp. dan Karp.
sebagai Biomulsa pada Budidaya Pertanian di Lahan
Kering

Si Cantik Yang
Melindungi

The Pretty Who
Protects

Mulsa merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk
konservasi tanah dan pengendalian gulma. Material yang sering digunakan
sebagai mulsa adalah plastik, jerami dan biomulsa. Arachis pintoi (A. pintoi)
adalah tumbuhan golongan kacang-kacangan yang tumbuh merambat di
atas permukaan tanah.

A.pintoi selain sebagai pakan ternak dan tanaman hias, dapat juga
dimanfaatkan sebagai biomulsa di lahan kering untuk budidaya tanaman
pangan, hortikultura dan perkebunan. Dalam jangka panjang, A. pintoi
efektif dalam meningkatkan kesuburan tanah, menekan laju erosi dan
pertumbuhan gulma. Biomulsa A. pintoi dapat digunakan untuk sistem
budidaya olah tanah minimum (minimun tillage) dengan tidak menurunkan
produksi tanaman utama.

Biomulch is cover crop to help the soil controls moisture, regulates
temperature, increases the soil fertility, controls weed and prevents erosion.
Pinto peanut (Arachis pintoi), aside to its uses as forage and ornamental
plants, it can also be used as biomulch. A. pintoi can be used as biomulch on
upland cultivation of foods, horticultural and plantation crops.

Perspektif
Ketika kita jeli mengamati ekosistem alam, kita akan menemukan berbagai gagasan 
inovatif. Yang perlu kita lakukan adalah lihat, amati dan jadikan inovasi.

Keunggulan Inovasi
l Multiguna: sebagai tanaman hias, hijauan pakan ternak dan penutup tanah 

(biomulsa)
l Toleran terhadap kekeringan, naungan, kemasaman dan kondisi kesuburan tanah

rendah
l Mudah diperbanyak secara vegetatif dengan stek batang
l Tahan hama, penyakit dan meningkatkan kesuburan tanah
l Menekan gulma sekitar 60%, Menekan laju erosi tanah lebih dari 70%.

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : M. Achmad Chozin, Dwi Guntoro dan Ade Sumiahadi

Status Paten : BELUM DIDAFTARKAN

Sumber:   108 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Plastik komposit dari bahan alami, berasal dari bahan yang terbaharui (renewable), 
serta tidak beracun adalah tren dari pengembangan bahan plastik masa depan 
untuk meningkatkan sifat biodegradable bahan plastik yang belum ramah 
lingkungan.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku onggok dan tapioka mudah didapat
l Proses pembuatan mudah dan sederhana
l Karakteristik plastik komposit menyerupai plastik sintetik

l Dapat diurai secara biologis (biodegradable)

Potensi Aplikasi
Dapat diaplikasikan untuk berbagai keperluan yang membutuhkan material plastik, 
seperti industri kemasan dan lain-lain.

Inovator
Nama : Indah Yuliasih; Sugiarto; Titi Candra Sunarti

Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Sumber:   102 Inovasi Indonesia

Bioplastik 
Tapioka Ramah

Lingkungan
Enviromental

Friendly Tapioca
Bioplastics

Bahan Campuran Bioplastik Ramah Lingkungan
dari Onggok Tapioka

Plastik dengan berbagai aplikasinya telah menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Padahal sampah plastik kini
menjadi musuh utama lingkungan karena perlu waktu sangat lama untuk
terurai secara alamiah.

Melalui metode termoplastisasi, material plastik ternyata dapat dibuat dari
bahan yang dapat diperbaharui (renewable) yaitu onggok dan pati ubi kayu 
(tapioca) yang dicampur dengan plastik sintesis serta zat aditif lainnya 
dengan proporsi tertentu. Hasilnya adalah plastik komposit dengan
karakteristik menyerupai plastik sintetis namun dapat diuraikan secara
alamiah (biodegradable) dan tidak beracun.

Plactic materials – a non degradable synthetic material – have been used in
all aspects of our life.

Renewable plastics can be made from cassava bagasse and tapioca,
through thermo-plasticization, combined with synthetic plastic and some
additives. The result is a non-toxic, environtmentally friendly and 
biodegradable composite plastic materials suitable for packaging purposes.
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Perspektif
Plastik komposit dari bahan alami, berasal dari bahan yang terbaharui (renewable), 
serta tidak beracun adalah tren dari pengembangan bahan plastik masa depan 
untuk meningkatkan sifat biodegradable bahan plastik yang belum ramah 
lingkungan.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku onggok dan tapioka mudah didapat
l Proses pembuatan mudah dan sederhana
l Karakteristik plastik komposit menyerupai plastik sintetik

l Dapat diurai secara biologis (biodegradable)

Potensi Aplikasi
Dapat diaplikasikan untuk berbagai keperluan yang membutuhkan material plastik,
seperti industri kemasan dan lain-lain.

Inovator
Nama : Indah Yuliasih; Sugiarto; Titi Candra Sunarti

Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Bioplastik 
Tapioka Ramah 

Lingkungan
Enviromental 

Friendly Tapioca 
Bioplastics

Bahan Campuran Bioplastik Ramah Lingkungan 
dari Onggok Tapioka

Plastik dengan berbagai aplikasinya telah menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan dari kehidupan umat manusia. Padahal sampah plastik kini 
menjadi musuh utama lingkungan karena perlu waktu sangat lama untuk 
terurai secara alamiah.

Melalui metode termoplastisasi, material plastik ternyata dapat dibuat dari 
bahan yang dapat diperbaharui (renewable) yaitu onggok dan pati ubi kayu 
(tapioca) yang dicampur dengan plastik sintesis serta zat aditif lainnya 
dengan proporsi tertentu. Hasilnya adalah plastik komposit dengan 
karakteristik menyerupai plastik sintetis namun dapat diuraikan secara 
alamiah (biodegradable) dan tidak beracun.

Plactic materials – a non degradable synthetic material – have been used in 
all aspects of our life.

Renewable plastics can be made from cassava bagasse and tapioca, 
through thermo-plasticization, combined with synthetic plastic and some 
additives. The result is a non-toxic, environtmentally friendly and 
biodegradable composite plastic materials suitable for packaging purposes.
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Potensi Kacang Hias Arachis pintoi Karp. dan Karp.
sebagai Biomulsa pada Budidaya Pertanian di Lahan
Kering

Si Cantik Yang
Melindungi

The Pretty Who
Protects

Mulsa merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan untuk
konservasi tanah dan pengendalian gulma. Material yang sering digunakan
sebagai mulsa adalah plastik, jerami dan biomulsa. Arachis pintoi (A. pintoi)
adalah tumbuhan golongan kacang-kacangan yang tumbuh merambat di
atas permukaan tanah.

A.pintoi selain sebagai pakan ternak dan tanaman hias, dapat juga 
dimanfaatkan sebagai biomulsa di lahan kering untuk budidaya tanaman 
pangan, hortikultura dan perkebunan. Dalam jangka panjang, A. pintoi
efektif dalam meningkatkan kesuburan tanah, menekan laju erosi dan
pertumbuhan gulma. Biomulsa A. pintoi dapat digunakan untuk sistem
budidaya olah tanah minimum (minimun tillage) dengan tidak menurunkan
produksi tanaman utama.

Biomulch is cover crop to help the soil controls moisture, regulates
temperature, increases the soil fertility, controls weed and prevents erosion.
Pinto peanut (Arachis pintoi), aside to its uses as forage and ornamental
plants, it can also be used as biomulch. A. pintoi can be used as biomulch on
upland cultivation of foods, horticultural and plantation crops.

Perspektif
Ketika kita jeli mengamati ekosistem alam, kita akan menemukan berbagai gagasan
inovatif. Yang perlu kita lakukan adalah lihat, amati dan jadikan inovasi.

Keunggulan Inovasi
l Multiguna: sebagai tanaman hias, hijauan pakan ternak dan penutup tanah

(biomulsa)
l Toleran terhadap kekeringan, naungan, kemasaman dan kondisi kesuburan tanah

rendah
l Mudah diperbanyak secara vegetatif dengan stek batang
l Tahan hama, penyakit dan meningkatkan kesuburan tanah
l Menekan gulma sekitar 60%, Menekan laju erosi tanah lebih dari 70%.

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : M. Achmad Chozin, Dwi Guntoro dan Ade Sumiahadi

Status Paten : BELUM DIDAFTARKAN
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“SIDEVOBER” Sistem Pendeteksi Volume dan
Perkiraan Berat Tandan untuk Inventori Tandan Buah
Segar Kelapa Sawit

Ukur Berat
Sekali Lihat

Capture Weight
at a Glance

SIDEVOBER adalah sistem pendeteksian volume dan berat tandan buah
segar (TBS) kelapa sawit dengan menggunakan teknologi pengolahan citra
berbasis depth pixel. Sistem ini akan memberikan perkiraan sementara
volume dan berat TBS dari citra, yaitu data awal yang dibutuhkan untuk
membuat suatu keputusan dalam menangani TBS setelah panen agar hasil
panen dapat ditangani dengan baik.

Pemanfaatan SIDEVOBER sangat menguntungkan perusahaan, mengingat
pengukuran TBS di lapangan dengan cara manual dapat mengakibatkan
kerusakan mutu dengan meningkatnya Asam Lemak Bebas pada TBS akibat
benturan pada proses penimbangan dan proses penanganan yang lama.

SIDEVOBER is a system that detects the volume and weight of palm oil fresh
fruit bunches (FFB) by using image processing technology. This system will
provide an estimation of the FFB volume and weight only from the image,
which will be the initial data needed to make a decision in dealing with FFB
after harvest.

Perspektif
Teknologi pengolahan citra digital yang semakin cepat dan murah, akan mengambil 
alih berbagai alat ukur konvensional.

Keunggulan Inovasi
l SIDEVOBER dilengkapi kamera kinect yang mampu mengukur berat dan volume 

dengan pengukuran keakurasian tinggi, cepat, dan, realtime, dan menghemat 
biaya

l Praktis dalam pemakainaya
l Aktivitas penimbangan cukup dilakukan dengan mengambil gambar tanpa

bongkar muat TBS kelapa sawit dari keranjang timbang.

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Radite Praeko Agus Setiawan, Giska Setya Priaji, Andriyana dan 

Alrayan

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   108 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Pengawasan pengusahaan hutan dan tata niaga kayu saat ini bersifat fisik, legal, 
administratif, dan terbukti rawan manipulasi. Penandaan kayu menggunakan 
informasi genetik bisa menjadi solusi teknologi yang ampuh dan efektif untuk 
mengatasi kerawanan tersebut.

Keunggulan Inovasi
l Dapat menduga asal kayu yang terdapat di pasaran atau di tempat penimbunan 

kayu, sehingga dapat diketahui apakah kayu tersebut legal atau tidak, 
berdasarkan database lokal DNA yang diisolasi dari kayu

l Dapat dimanfaatkan sebagai penunjang kegiatan sertifikasi produk hutan 
lestari kayu-kayu komersial di Indonesia (Chain of Custody Certification; CoC), 
misalnya kayu Jati, Meranti, dll

l Secara teknis inovasi ini memberikan pembuktian ilmiah yang akurat dan sulit 
dimanipulasi. Informasi DNA ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem tata 
usaha kayu yang ada

Potensi Aplikasi
Usaha di bidang kehutanan, lembaga/unit pemerintah yang bertanggung jawab 
untuk pengawasan pengusahaan dan tata niaga kayu.

Inovator
Nama : Iskandar Z. Siregar; Ulfah J. Siregar; Tedi Yunanto
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   102 Inovasi Indonesia

Pelacak
Pembalak yang

Tak Tampak
The Invisible

Tracker of
Illegal Loggers

Barcoding Berbasis DNA untuk Lacak Balak

Kayu Tropis

Pembalakan dan perdagangan kayu ilegal telah berkembang menjadi
kejahatan yang terorganisir dan sulit dilacak. Metode penandaan asal-usul
kayu dengan label, pahat atau paku, terbukti mudah dimanipulasi. Untuk
itu, dikembangkan metode pembuktian yang tidak mudah dimanipulasi
dengan menggunakan sumber informasi Deoxyribonucleic Acid (DNA) yang
tersimpan di kayu.

DNA yang diekstrak, diisolasi dan diamplifikasi dari kayu (log) bersifat unik
sehingga bisa digunakan untuk melacak aliran kayu dengan 
membandingkan informasi DNA kayu yang diselidiki dengan basis data DNA
kayu di tempat asalnya. Informasi DNA ini dapat diintegrasikan pada sistem
tata usaha kayu seperti pelabelan dengan barcode.

A method using DNA technology is developed fot tracking tropical timber’s
traffics. The DNA based markers can replace the conventional log marketing
that is prone to manipulations.

For simple application, the DNA information can be integrated in the existing
recording and monitoring system of timber’s traffics using the DNA
database in the original places as reference.
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Perspektif
Pengawasan pengusahaan hutan dan tata niaga kayu saat ini bersifat fisik, legal, 
administratif, dan terbukti rawan manipulasi. Penandaan kayu menggunakan 
informasi genetik bisa menjadi solusi teknologi yang ampuh dan efektif untuk 
mengatasi kerawanan tersebut.

Keunggulan Inovasi
l Dapat menduga asal kayu yang terdapat di pasaran atau di tempat penimbunan 

kayu, sehingga dapat diketahui apakah kayu tersebut legal atau tidak,
berdasarkan database lokal DNA yang diisolasi dari kayu

l Dapat dimanfaatkan sebagai penunjang kegiatan sertifikasi produk hutan
lestari kayu-kayu komersial di Indonesia (Chain of Custody Certification; CoC), 
misalnya kayu Jati, Meranti, dll

l Secara teknis inovasi ini memberikan pembuktian ilmiah yang akurat dan sulit
dimanipulasi. Informasi DNA ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem tata
usaha kayu yang ada

Potensi Aplikasi
Usaha di bidang kehutanan, lembaga/unit pemerintah yang bertanggung jawab
untuk pengawasan pengusahaan dan tata niaga kayu.

Inovator
Nama : Iskandar Z. Siregar; Ulfah J. Siregar; Tedi Yunanto
Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Pelacak 
Pembalak yang 

Tak Tampak
The Invisible 

Tracker of 
Illegal Loggers

Barcoding Berbasis DNA untuk Lacak Balak 

Kayu Tropis

Pembalakan dan perdagangan kayu ilegal telah berkembang menjadi 
kejahatan yang terorganisir dan sulit dilacak. Metode penandaan asal-usul 
kayu dengan label, pahat atau paku, terbukti mudah dimanipulasi. Untuk 
itu, dikembangkan metode pembuktian yang tidak mudah dimanipulasi 
dengan menggunakan sumber informasi Deoxyribonucleic Acid (DNA) yang 
tersimpan di kayu.

DNA yang diekstrak, diisolasi dan diamplifikasi dari kayu (log) bersifat unik 
sehingga bisa digunakan untuk melacak aliran kayu dengan 
membandingkan informasi DNA kayu yang diselidiki dengan basis data DNA 
kayu di tempat asalnya. Informasi DNA ini dapat diintegrasikan pada sistem 
tata usaha kayu seperti pelabelan dengan barcode.

A method using DNA technology is developed fot tracking tropical timber’s 
traffics. The DNA based markers can replace the conventional log marketing 
that is prone to manipulations.

For simple application, the DNA information can be integrated in the existing 
recording and monitoring system of timber’s traffics using the DNA 
database in the original places as reference.
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“SIDEVOBER” Sistem Pendeteksi Volume dan 
Perkiraan Berat Tandan untuk Inventori Tandan Buah
Segar Kelapa Sawit

Ukur Berat
Sekali Lihat

Capture Weight
at a Glance

SIDEVOBER adalah sistem pendeteksian volume dan berat tandan buah
segar (TBS) kelapa sawit dengan menggunakan teknologi pengolahan citra
berbasis depth pixel. Sistem ini akan memberikan perkiraan sementara
volume dan berat TBS dari citra, yaitu data awal yang dibutuhkan untuk
membuat suatu keputusan dalam menangani TBS setelah panen agar hasil 
panen dapat ditangani dengan baik.

Pemanfaatan SIDEVOBER sangat menguntungkan perusahaan, mengingat 
pengukuran TBS di lapangan dengan cara manual dapat mengakibatkan
kerusakan mutu dengan meningkatnya Asam Lemak Bebas pada TBS akibat
benturan pada proses penimbangan dan proses penanganan yang lama.

SIDEVOBER is a system that detects the volume and weight of palm oil fresh
fruit bunches (FFB) by using image processing technology. This system will
provide an estimation of the FFB volume and weight only from the image,
which will be the initial data needed to make a decision in dealing with FFB
after harvest.

Perspektif
Teknologi pengolahan citra digital yang semakin cepat dan murah, akan mengambil 
alih berbagai alat ukur konvensional.

Keunggulan Inovasi
l SIDEVOBER dilengkapi kamera kinect yang mampu mengukur berat dan volume

dengan pengukuran keakurasian tinggi, cepat, dan, realtime, dan menghemat
biaya

l Praktis dalam pemakainaya
l Aktivitas penimbangan cukup dilakukan dengan mengambil gambar tanpa

bongkar muat TBS kelapa sawit dari keranjang timbang.

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Radite Praeko Agus Setiawan, Giska Setya Priaji, Andriyana dan

Alrayan

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Aplikasi Spatio-Temporal Data Mining pada Data Titik
Panas sebagai Indikator Kebakaran Lahan Gambut

Data Sebelum
Tindakan

Data Before
Action

Kebakaran lahan gambut merupakan masalah lingkungan yang masih
berlangsung hingga sekarang. Penanggulangan kebakaran lahan dengan
metode konvensional belum dapat menyelesaikan masalah ini.

Inovasi ini merupakan aplikasi untuk mendeteksi titik panas sebagai
indikator kebakaran hutan, yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan peta
berbasis web. Aplikasi spatio-temporal ini menggunakan metode 
sequential pattern mining melihat sekuens titik panas yang terdiri dari
beberapa titik panas, dengan kemunculan secara berurutan dalam 2 - 5 hari
di lokasi tertentu. Titik panas bergerombol yang memenuhi kriteria di atas,
merupakan indikasi kuat telah terjadinya kebakaran.

The innovation is the application to determine the hot spots which used as
forest fire that showed as table and map. The spatio-temporal application
uses sequential pattern mining method to observe hot spots sequences
consisting of several hot spots that appear sequentially in 2 to 5 days in a
particular location. Such pattern gives a strong indication of a forest fire.

Perspektif
Kebakaran lahan gambut adalah akibat ulah manusia, bukan bencana alam. Oleh 
karena itu merupakan tanggung jawab manusia, dengan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, untuk menemukan solusinya.

Keunggulan Inovasi
l Aplikasi berbasis web sehingga dapat digunakan pada berbagai platform
l Menunjang pengambilan keputusan oleh aparat terkait dan masyarakat untuk 

menanggulangi kebakaran
l Dilengkapi dengan algoritma untuk interpretasi data dan pengambilan keputusan

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Imas Sukaesih Sitanggang, Lailan Syaufina, Husnul Khotimah, 

Apriliani Wulandari dan Aizul Fadin
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   109 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Bahan-bahan anorganik akan lebih berguna jika digunakan berdampingan dengan 
bahan-bahan organik.

Keunggulan Inovasi
l Asam humat bersifat organik sehingga ramah lingkungan
l Proses produksi dan aplikasi dari asam humat cukup mudah
l Jumlah yang dibutuhkan sedikit
l Dapat menghemat tenaga

Potensi Aplikasi
Untuk perkebunan terutama kelapa sawit, tanaman pangan dan tanaman 
hortikultura.

Inovator
Nama : Suwardi

Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   102 Inovasi Indonesia

Tanah Rusak
Kembali

Produktif
Reconditioning

Damaged Soil

Peningkatan Produksi Kelapa Sawit pada Tanah
Bermasalah

Pemberian pupuk kimiawi pada tanaman lazim dilakukan dengan harapan
untuk meningkatkan produksi. Tanpa diimbangi pemberian bahan organik,
pemberian pupuk kimia menyebabkan kondisi tanah akan menjadi rusak
dan tidak lagi memberikan hasil yang menggembirakan.

Rendahnya kadar bahan organik dan Kapasitas Tukar Kation (KTK) tanah
menyebabkan rendahnya produksi kelapa sawit. Pemberian asam humat 
yang diekstrak dari bahan organik dengan carrier zeolit ke tanah bisa 
meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Pemberian bahan ini akan
memacu pertumbuhan akar lebih baik, sehingga pupuk kimia yang
diberikan ke dalam tanah dapat diserap lebih banyak untuk mendukung
pertumbuhan tanaman dan produksi buah yang melimpah.

Low levels of organic matters and Cation Exchange Capacity (CEC) in soil can
lead to lower oil palm production. Adding humic acid extrated from organic
materials with zeolite as carrier to the soil will improve soil condition and
increase the productivity of oil palm. It will support a better root growth, so
that other chemical fertilizers in the soil can be absorbed fully by the root to
support the growth of plants and produce abundant fruits.
.
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Perspektif
Bahan-bahan anorganik akan lebih berguna jika digunakan berdampingan dengan 
bahan-bahan organik.

Keunggulan Inovasi
l Asam humat bersifat organik sehingga ramah lingkungan
l Proses produksi dan aplikasi dari asam humat cukup mudah
l Jumlah yang dibutuhkan sedikit
l Dapat menghemat tenaga

Potensi Aplikasi
Untuk perkebunan terutama kelapa sawit, tanaman pangan dan tanaman 
hortikultura.

Inovator
Nama : Suwardi

Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Tanah Rusak 
Kembali 

Produktif
Reconditioning 

Damaged Soil

Peningkatan Produksi Kelapa Sawit pada Tanah 
Bermasalah

Pemberian pupuk kimiawi pada tanaman lazim dilakukan dengan harapan 
untuk meningkatkan produksi. Tanpa diimbangi pemberian bahan organik, 
pemberian pupuk kimia menyebabkan kondisi tanah akan menjadi rusak 
dan tidak lagi memberikan hasil yang menggembirakan.

Rendahnya kadar bahan organik dan Kapasitas Tukar Kation (KTK) tanah 
menyebabkan rendahnya produksi kelapa sawit. Pemberian asam humat 
yang diekstrak dari bahan organik dengan carrier zeolit ke tanah bisa 
meningkatkan produktivitas kelapa sawit. Pemberian bahan ini akan 
memacu pertumbuhan akar lebih baik, sehingga pupuk kimia yang 
diberikan ke dalam tanah dapat diserap lebih banyak untuk mendukung 
pertumbuhan tanaman dan produksi buah yang melimpah.

Low levels of organic matters and Cation Exchange Capacity (CEC) in soil can 
lead to lower oil palm production. Adding humic acid extrated from organic 
materials with zeolite as carrier to the soil will improve soil condition and 
increase the productivity of oil palm. It will support a better root growth, so 
that other chemical fertilizers in the soil can be absorbed fully by the root to 
support the growth of plants and produce abundant fruits.
.
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Aplikasi Spatio-Temporal Data Mining pada Data Titik
Panas sebagai Indikator Kebakaran Lahan Gambut

Data Sebelum
Tindakan

Data Before
Action

Kebakaran lahan gambut merupakan masalah lingkungan yang masih
berlangsung hingga sekarang. Penanggulangan kebakaran lahan dengan
metode konvensional belum dapat menyelesaikan masalah ini.

Inovasi ini merupakan aplikasi untuk mendeteksi titik panas sebagai 
indikator kebakaran hutan, yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan peta
berbasis web. Aplikasi spatio-temporal ini menggunakan metode 
sequential pattern mining melihat sekuens titik panas yang terdiri dari 
beberapa titik panas, dengan kemunculan secara berurutan dalam 2 - 5 hari
di lokasi tertentu. Titik panas bergerombol yang memenuhi kriteria di atas,
merupakan indikasi kuat telah terjadinya kebakaran.

The innovation is the application to determine the hot spots which used as
forest fire that showed as table and map. The spatio-temporal application
uses sequential pattern mining method to observe hot spots sequences
consisting of several hot spots that appear sequentially in 2 to 5 days in a
particular location. Such pattern gives a strong indication of a forest fire.

Perspektif
Kebakaran lahan gambut adalah akibat ulah manusia, bukan bencana alam. Oleh 
karena itu merupakan tanggung jawab manusia, dengan ilmu pengetahuan dan
teknologi, untuk menemukan solusinya.

Keunggulan Inovasi
l Aplikasi berbasis web sehingga dapat digunakan pada berbagai platform
l Menunjang pengambilan keputusan oleh aparat terkait dan masyarakat untuk

menanggulangi kebakaran
l Dilengkapi dengan algoritma untuk interpretasi data dan pengambilan keputusan

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Imas Sukaesih Sitanggang, Lailan Syaufina, Husnul Khotimah,

Apriliani Wulandari dan Aizul Fadin
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Minuman Sehat Sari Pulp Kakao yang
Mengandung Antioksidan Tinggi

Limbah Cokelat
Berkhasiat

Goodness from
Cocoa Waste

Pulp kakao adalah limbah yang dihasilkan dari pengolahan biji kakao, yang
merupakan 26,4% dari berat buah kakao. Padahal limbah pulp kakao ini
dapat dimanfaatkan sebagai produk olahan, karena masih mengandung
nutrisi yang menyehatkan.

Inovasi ini mengolah limbah pulp kakao menjadi minuman yang sehat, enak,
dan kaya antioksidan. Dengan teknologi pasteurisasi pada suhu dan waktu
yang optimal, dihasilkan minuman sehat dengan kandungan mikroba 130
cfu/ml, kandungan fenol yang tetap tinggi (103,47 mg), dan aktivitas
antioksidan yang tinggi (320,69 mg), jauh melampaui kadar antioksidan
pada jus buah yang berkisar di antara 20 - 85 mg.

Cocoa pulp contributes 26.4% of cocoa fruit w/w. Whereas this pulp can be
processed into a nutritious juice that contains high antioxidant. This
innovation converts cocoa pulp into a healthy antioxidants-rich juice.
Pasteurized at optimal temperature and process time, the juice meets the
standard of microbial content for beverage at 130 cfu/ml, while maintaining
the high phenol content (103.47 mg), and high antioxidant activity (320.69
mg).

Perspektif
Limbah adalah cerminan ketidak-mampuan kita memanfaatkan ilmu pengetahuan 
dan teknologi untuk menciptakan nilai tambah. Dunia masa depan tidak mengenal 
“kata” limbah.

Keunggulan Inovasi
l Kandungan mikroba pengotor yang minimum
l Kandungan antioksidan dan senyawa fenol yang cukup tinggi
l Potensi limbah pulp kakao yang berlimpah

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Khaswar Syamsu dan Ana Makrifatul Zanah
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   109 Inovasi Indonesia
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Ahli Kayu Instan
Instant Timber

Expert

Mesin Pemilah Kayu Konstruksi
Perspektif
Inovasi dalam metode pengukuran dan pemilahan kayu, untuk menghasilkan kayu 
bermutu konstruksi sangat dibutuhkan. Apalagi jika alat dapat dibuat lebih 
sederhana, praktis dan ekonomis di dalam negeri.

Keunggulan Inovasi
l Sederhana, dioperasikan secara manual
l Mudah dibongkar pasang
l Alat pemindai pada mesin tersebut cukup akurat
l Mampu menguji kayu dalam berbagai bentuk dan jenis tanpa merusak

l Memberikan penanda mutu pada kayu secara cepat dan akurat

Potensi Aplikasi
Industri perkayuan, perusahaan bahan bangunan, badan litbang dan perguruan 
tinggi, perusahaan mebel/furnitur, perencana, dan pengembang.

Inovator
Nama         : HM Surjono Surjokusumo; Naresworo Nugroho; Effendi Tri 

Bachtiar

Status paten : GRANTED 

Sumber:   102 Inovasi Indonesia

Kayu bermutu konstruksi harus memiliki keseragaman dimensi juga
spesifikasi material tertentu, sehingga diperlukan pemilihan berdasarkan
kekuatan dan kekakuan batang kayu dalam memikul beban. Mesin pemilah
kayu yang inovatif ini bisa menggantikan mesin penguji yang masih diimpor
dengan harga yang tinggi dan dapat memberikan penanda mutu pada
semua jenis kayu tanpa merusaknya.

Biaya perawatan maupun pengoperasian dapat ditekan, karena mesin
dioperasikan secara manual, harga terjangkau dan memiliki fitur 
pengukuran yang serupa dengan alat buatan luar negeri. Mesin ini dapat
dipasang atau dicopot dengan cepat, sehingga dapat dibawa ke tempat lain
dengan  mudah.

Timber for construction have to meet certain technical specifications and
graded in uniform sizes. Testing and sorting equipments are needed to test
the strength and stiffness of wood and grade them out.

The innovation affers a substitute for the expensive and still imported wood
grade machine. This non-destructive machine can be used for all wood
species. It is affordable, reliable and easily operated, suitable for Indonesia.
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Minuman Sehat Sari Pulp Kakao yang
Mengandung Antioksidan Tinggi

Limbah Cokelat
Berkhasiat

Goodness from
Cocoa Waste

Pulp kakao adalah limbah yang dihasilkan dari pengolahan biji kakao, yang
merupakan 26,4% dari berat buah kakao. Padahal limbah pulp kakao ini
dapat dimanfaatkan sebagai produk olahan, karena masih mengandung
nutrisi yang menyehatkan. 

Inovasi ini mengolah limbah pulp kakao menjadi minuman yang sehat, enak,
dan kaya antioksidan. Dengan teknologi pasteurisasi pada suhu dan waktu 
yang optimal, dihasilkan minuman sehat dengan kandungan mikroba 130 
cfu/ml, kandungan fenol yang tetap tinggi (103,47 mg), dan aktivitas
antioksidan yang tinggi (320,69 mg), jauh melampaui kadar antioksidan
pada jus buah yang berkisar di antara 20 - 85 mg.

Cocoa pulp contributes 26.4% of cocoa fruit w/w. Whereas this pulp can be
processed into a nutritious juice that contains high antioxidant. This
innovation converts cocoa pulp into a healthy antioxidants-rich juice.
Pasteurized at optimal temperature and process time, the juice meets the
standard of microbial content for beverage at 130 cfu/ml, while maintaining
the high phenol content (103.47 mg), and high antioxidant activity (320.69
mg).

Perspektif
Limbah adalah cerminan ketidak-mampuan kita memanfaatkan ilmu pengetahuan 
dan teknologi untuk menciptakan nilai tambah. Dunia masa depan tidak mengenal
“kata” limbah.

Keunggulan Inovasi
l Kandungan mikroba pengotor yang minimum
l Kandungan antioksidan dan senyawa fenol yang cukup tinggi
l Potensi limbah pulp kakao yang berlimpah

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Khaswar Syamsu dan Ana Makrifatul Zanah
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Baik-baik Saja Pemanfaatan Gliserol Ester sebagai Anti Foam
tanpa Busa

All is Well
without Foam

Timbulnya busa dalam proses pengolahan dapat menghambat proses untuk
berlangsung secara normal. Penggunaan defoamer hanya dapat 
menurunkan stabilitas busa, sedangkan anti-foam selain menurunkan
stabilitas juga menurunkan tendensi pembentukan foaming sejak awal.

Anti-foam pada inovasi ini dibuat dari gliserol ester yang merupakan salah
satu jenis surfaktan berbasis minyak sawit. Penggunaan bahan baku miyak
sawit selain ramah lingkungan, pasokannya juga berlimpah. Gliserol ester
disintesis dari proses esterifikasi gliserol dengan asam oleat. Berdasarkan
pengujian, anti-foam ini dapat mengurangi volume busa hingga 66%, lebih
unggul dari anti-foam berbasis silicon oil (42%).

Several industrial processes are hindered by foaming. This innovation offers
a palm oil based glycerol ester that works as anti-foaming agent. Palm oil is
environmentally friendly and the supply is abundant. Glycerol ester is
synthesized from the esterification process of glycerol with oleic acid, that
can reduce foam volume up to 66%, superior to silicone oil based anti-
foaming (42%).

Perspektif
Pemanfaatan produk samping dari suatu industri besar sebagai bahan baku untuk 
memudahkan proses industri lain adalah ciri khas dari inovasi yang berkelanjutan.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku minyak sawit yang ramah lingkungan dan pasokannya berlimpah
l Lebih efektif menurunkan volume busa dibanding anti-foam berbasis silicon oil
l Proses pembuatan anti-foam yang mudah
l Memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Mira Rivai, Ari Imam Sutanto dan Rista Fitria
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   109 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Kita semua ingin selalu sehat dan sudah tentu tidak ingin menggunakan perabotan 
rumah tangga yang mengandung bahan-bahan kimiawi berbahaya, apalagi 
mengeluarkan emisi bahan berbahaya pula.

Keunggulan Inovasi
l Bahan kayu yang digunakan adalah limbah dari industri kayu atau pertanian
l Tidak menggunakan perekat sintesis
l Produk yang dihasilkan juga berfungsi sebagai peredam suara

Potensi Aplikasi
Industri perkayuan dan furnitur.

Inovator
Nama : Dede Hermawan; Sukma Surya

Status paten : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:   102 Inovasi Indonesia

Papan Partikel
Limbah yang

Ramah
Friendly Particle

Board from
Waste

Papan Partikel Tanpa Perekat Sintesis (Binderless
Particle Board) dari Limbah Industri Perkayuan dan
Pertanian

Papan partikel dari kayu sisa dan hasil gergajian menggunakan perekat sintesis
berbasis formaldehida yang emisinya berbahaya bagi kesehatan juga
lingkungan. Padahal kebutuhan kayu terus meningkat, dan sumber alam kayu
makin terbatas, sehingga papan partikel dari kayu sisa bisa menjadi alternatif.

Menjawab tantangan di atas, kini dikembangkan proses pembuatan papan
partikel tanpa menggunakan perekat. Proses yang dilakukan cukup sederhana,
yaitu dengan merebus bahan baku kayu sisa seperti serbuk gergaji, dibentuk
lembaran dan dikempa panas. Papan partikel yang dihasilkan memiliki sifat fisis
dan mekanis yang cocok digunakan untuk bagian interior yang tidak menerima
beban tinggi. Karena tidak menggunakan perekat formaldehida, papan partikel
ini aman bagi kesehatan.

Particle boards from wood chips or sawdust needs binder. The synthetic binder
are usually formaldehyde that emits dangerous substance dangerous for
environment and our health.

This innovation offers a new method to produce particle board without binder.
The process is a simple as cooking the materials, formed into sheets then
undergo hot processing. The board is suitable for interiors and will not limit
dangerous substance.
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Pemanfaatan Gliserol Ester sebagai Anti FoamBaik Baik Saja 
tanpa Busa

All is Well
without Foam

Timbulnya busa dalam proses pengolahan dapat menghambat proses untuk
berlangsung secara normal. Penggunaan defoamer hanya dapat 
menurunkan stabilitas busa, sedangkan anti-foam selain menurunkan
stabilitas juga menurunkan tendensi pembentukan foaming sejak awal.
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a palm oil based glycerol ester that works as anti-foaming agent. Palm oil is
environmentally friendly and the supply is abundant. Glycerol ester is
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Perspektif
Pemanfaatan produk samping dari suatu industri besar sebagai bahan baku untuk
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Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Mira Rivai, Ari Imam Sutanto dan Rista Fitria
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN



135134

“JAGAU” (Jakarta Anti Galau) Solusi Alternatif untuk
Mewujudkan Kali Bersih dan Atasi Banjir

Kali Bersih
Bebas Banjir

Clean Water, No
Flood

Salah satu penyebab utama banjir di Jakarta adalah banyaknya sampah di
kali. Di Jakarta, ada 90-220 ton sampah masuk ke sungai setiap hari, dimana
90% berasal dari sampah rumah tangga dan pembuangan pasar.

Inovasi mesin “Jagau” ini menawarkan solusi alternatif untuk 
membersihkan sampah dan menjaga kebersihan sungai secara 
keberlanjutan, dengan komponen utama berupa kerangka tabung, baling-
baling bersudu empat, dan conveyor yang diintegrasikan dengan suatu
sistem kendali otomatik. Rancangan mesin Jagau ini telah disesuaikan
dengan karakteristik sungai-sungai di Jakarta, dan ukuran alat disesuaikan
dengan lebar sungai yang telah dinormalisasi.

One of the main cause of flood in Jakarta is household garbage disposed to
the waterways. It is estimated, there are 90-220 tonnes of garbage throw to
the rivers every day. This innovation offers a mechanical system to retrieve
the garbage from rivers, that consist of four-leaves propellers to lift the
garbage to a conveyor system, which is integrated by anautomatic control
system. This garbage retrieval system is custom-designed to fit the
characteristic of rivers in Jakarta after being rehabilitated.

Perspektif
Jakarta sebagai kota metropolitan sudah saatnya memanfaatkan sarana dan
prasarana otomatis dan berteknologi, menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang
bersifat padat karya.

Keunggulan Inovasi
l Inovasi telah disesuaikan dengan karakteristik sungai-sungai di Jakarta 
l Pada saat kelebihan beban, sistem kendali otomatis dapat dialihkan menjadi 

manual
l Mengurangi aktivitas manual dan kontak langsung dengan sampah yang tidak

baik bagi kesehatan

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : M. Prayoga Sunandar, M. Joffy Mahardika, Ahmad Safrizal dan

Abdul Ghofur
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   109 Inovasi Indonesia
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Inkubator Bakau
Mangrove
Incubator

Penerapan Teknik Guludan dalam Penanaman
Mangrove pada Lahan yang Terendam Air Masin
yang Dalam

Perspektif
Teknik dan praktek sederhana yang telah dianggap “biasa”, ternyata ampuh 
digunakan untuk menyelamatkan hutan bakau yang telah rusak, serta mencegah 
terjadinya bencana.

Keunggulan Inovasi
l Teknik sederhana dan mudah dilakukan
l Dapat mengembalikan hutan payau yang telah rusak terabrasi
l Berhasil dalam uji-coba bersama PT Jasa Marga dan Dinas Kehutanan DKI

Potensi Aplikasi
Dapat diaplikasikan dalam program-program kehutanan, lingkungan, kelautan, 
maupun proyek pengembangan jalan raya; khususnya di kawasan pesisir.

Inovator
Nama : Cecep Kusmana; Istomo; Tarma Purwanegara

Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN  

Sumber:   102 Inovasi Indonesia

Hutan bakau (mangrove) memiliki banyak manfaat, salah satunya untuk
mencegah banjSayangnya, banyak kawasan hutan bakau di Indonesia rusak
karena terendam air masin akibat abrasi di pinggir pantai.

Kerusakan ini dapat menyebabkan banjir lokal di kawasan pinggiran pantai,
seperti yang pernah terjadi di kawasan jalan tol menuju Bandara Internasional
Soekarno-Hatta, Jakarta, saat terjadi hujan deras. Pelestarian dan penanaman
kembali hutan bakau pada lahan yang tergenang air masin perlu dilakukan
untuk mencegah banjir.

Teknik guludan dapat dipilih untuk melakukan hal tersebut, khususnya untuk
lahan yang tergenang air cukup dalam dan berarus tenang, maupun yang
berarus deras. Caranya dengan membuat petak-petak tanah sebagai media
tumbuh tanaman bakau.

Mangrove forest can prevent floads. Unfortunately, many mangrove forest in
Indonesia are damaged by brackish water due to beach abrasion.

This damage can cause flooding in coastal areas as happened to the Airport
Highway in Jakarta. Mangrove forests replanting and conservation can be done
with guludan techniques, by making plots of land as media to grow mangrove
plants.
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“JAGAU” (Jakarta Anti Galau) Solusi Alternatif untuk
Mewujudkan Kali Bersih dan Atasi Banjir

Kali Bersih
Bebas Banjir

Clean Water, No
Flood

Salah satu penyebab utama banjir di Jakarta adalah banyaknya sampah di
kali. Di Jakarta, ada 90-220 ton sampah masuk ke sungai setiap hari, dimana
90% berasal dari sampah rumah tangga dan pembuangan pasar.

Inovasi mesin “Jagau” ini menawarkan solusi alternatif untuk 
membersihkan sampah dan menjaga kebersihan sungai secara 
keberlanjutan, dengan komponen utama berupa kerangka tabung, baling-
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sistem kendali otomatik. Rancangan mesin Jagau ini telah disesuaikan
dengan karakteristik sungai-sungai di Jakarta, dan ukuran alat disesuaikan
dengan lebar sungai yang telah dinormalisasi.

One of the main cause of flood in Jakarta is household garbage disposed to
the waterways. It is estimated, there are 90-220 tonnes of garbage throw to
the rivers every day. This innovation offers a mechanical system to retrieve
the garbage from rivers, that consist of four-leaves propellers to lift the
garbage to a conveyor system, which is integrated by anautomatic control
system. This garbage retrieval system is custom-designed to fit the
characteristic of rivers in Jakarta after being rehabilitated.

Perspektif
Jakarta sebagai kota metropolitan sudah saatnya memanfaatkan sarana dan 
prasarana otomatis dan berteknologi, menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang 
bersifat padat karya.
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manual
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Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : M. Prayoga Sunandar, M. Joffy Mahardika, Ahmad Safrizal dan

Abdul Ghofur
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Biosensor Glukosa Berbasis Glukosa Oksidase dari
Aspergilles Niger IPB CC.08.610 Teramobil Glutaraldehid
pada Pasta Karbon Termodifikasi Nanoserat Polianilin

Peka Tapi
Bertenaga

Sensitive Yet
Energizing

Enzim glukosa oksidase telah berhasil diproduksi dari Aspergilles niger IPB
CC.08.610 (isolat lokal). Enzim yang termasuk golongan enzim 
oksidoreduktase ini, dapat digunakan sebagai biosensor untuk mengukur
kadar glukosa dalam darah.

Inovasi ini mengintegrasikan enzim yang telah diamobilisasi, pada elektroda
pasta karbon yang dimodifikasi dengan nanoserat polianilin yang konduktif,
sehingga mampu mentransfer elektron yang dihasilkan dari reaksi redoks.
Dengan sensitivitas elektroda sebesar 1.09 mA/mM, pada kisaran konsentrasi
glukosa 0.2-2.0 mM, sensor mampu mendeteksi kadar glukosa darah sebesar
56.4 mg/dL. Selain aplikasinya untuk biosensor glukosa, elektroda yang
dihasilkan juga berpotensi dikembangkan untuk aplikasi biofuel cell.

This innovation synthesizes the immobilized glucose oxidase enzymes from the
local isolates of Aspergilles niger IPB CC.08.610, to a modified carbon paste
electrodes with polyaniline nanofibre, so that it can transfer the electrons
resulted from redox reaction. This electrode has sensitivity level of 1.09
mA/mM for a range of glucose concentration between 0.2 - 2.0 mM, such that
it can detect blood glucose level of 56.4 mg/dL. This innovation can be used to
measure the blood glucose level, and can further be developed as electrodes
for biofuel cells.

Perspektif
Inovasi akan membuat terobosan-terobosan besar di masa mendatang, berkat
”perkawinan silang” berbagai teknologi: teknologi bio, teknologi nano, dan teknologi
elektronik / digital.

Keunggulan Inovasi
l Enzim glukosa oksidase diproduksi di dalam negeri, dari isolat lokal IPB Aspergilles 

niger IPB CC.08.610
l Enzim yang digunakan tidak harus murni (cukup tahap fraksinasi amonium sulfat)
l Elektroda yang dikembangkan berbasis partikel nano, sehingga mengurangi

jumlah pemakaian enzim
l Elektroda yang dihasilkan memiliki sensitivitas yang tinggi

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Laksmi Ambarsari, Akhiruddin Maddu dan Titi Rohmayanti
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   109 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Menyusun bambu secara vertikal dan 
mengikatnya dalam susunan tertentu, didapatkan kekuatan yang dibutuhkan 
untuk konstruksi.

Keunggulan Inovasi
l Siap menghadapi kelangkaan kayu
l Panel sandwich bambu memiliki rasio kekuatan dan kekakuan yang memenuhi 

syarat sebagai bahan konstruksi
l Produk panel sandwich memiliki ketahanan dan kekuatan yang tinggi, serta 

keindahan interior yang alami

Potensi Aplikasi
Bisa diaplikasikan di sektor konstruksi dan bangunan, dapat digunakan untuk 
dinding, lantai dan plafon.

Inovator
Nama : Naresworo Nugroho

Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   102 Inovasi Indonesia

Rumah Bambu
Lapis

Bamboo
Sandwich House

Panel Sandwich dari Bambu untuk Komponen
Rumah Pra-Pabrikasi

Bambu adalah material yang bisa menggantikan kayu yang ketersediaannya 
semakin terbatas. Selain struktur yang kuat, potensi bambu melimpah dan usia
tebangnya relatif singkat (3-5 tahun).

Masalahnya, bentuk bambu yang bulat berlubang perlu diolah agar bisa
digunakan seb ai an ko truksi bangunan. Panel sandwich adalah produk
komposit yang terdiri dari lapisan tipis kayu lapis berkekuatan tinggi di sebelah
luar, direkat dengan lapisan inti (core) di bagian tengah yang lebih tebal terbuat 
dari potongan bambu-bambu yang disusun secara vertikal.

Produk ini selain ringan, memiliki rasio kekuatan dan kekakuan yang tinggi,
sehingga dapat diaplikasikan untuk dinding, lantai maupun plafon suatu
bangunan.

Demand for wood as building materials is continuously increasing, while wood

supply from the forest is diminishing.

Bamboo is a potential wood substitute, but the hallow round shape in bamboo is
a challenge on its application. Sandwich panel consisting of a thin layer of
plywood materials on face and back layers, and the core layer made of vertically
arranged bamboo strips. This products has good strength and stiffness
properties, thus can be used as building components such as floor, wall and roof.
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Perspektif
Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Menyusun bambu secara vertikal dan 
mengikatnya dalam susunan tertentu, didapatkan kekuatan yang dibutuhkan 
untuk konstruksi.

Keunggulan Inovasi
l Siap menghadapi kelangkaan kayu
l Panel sandwich bambu memiliki rasio kekuatan dan kekakuan yang memenuhi 

syarat sebagai bahan konstruksi
l Produk panel sandwich memiliki ketahanan dan kekuatan yang tinggi, serta

keindahan interior yang alami

Potensi Aplikasi
Bisa diaplikasikan di sektor konstruksi dan bangunan, dapat digunakan untuk
dinding, lantai dan plafon.

Inovator
Nama : Naresworo Nugroho

Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Rumah Bambu 
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Sandwich House

Panel Sandwich dari Bambu untuk Komponen 
Rumah Pra-Pabrikasi

Bambu adalah material yang bisa menggantikan kayu yang ketersediaannya 
semakin terbatas. Selain struktur yang kuat, potensi bambu melimpah dan usia 
tebangnya relatif singkat (3-5 tahun).

Masalahnya, bentuk bambu yang bulat berlubang perlu diolah agar bisa 
digunakan sebagai bahan konstruksi bangunan. Panel sandwich adalah produk 
komposit yang terdiri dari lapisan tipis kayu lapis berkekuatan tinggi di sebelah 
luar, direkat dengan lapisan inti (core) di bagian tengah yang lebih tebal terbuat 
dari potongan bambu-bambu yang disusun secara vertikal.

Produk ini selain ringan, memiliki rasio kekuatan dan kekakuan yang tinggi, 
sehingga dapat diaplikasikan untuk dinding, lantai maupun plafon suatu 
bangunan.

Demand for wood as building materials is continuously increasing, while wood 

supply from the forest is diminishing.

Bamboo is a potential wood substitute, but the hallow round shape in bamboo is 
a challenge on its application. Sandwich panel consisting of a thin layer of 
plywood materials on face and back layers, and the core layer made of vertically 
arranged bamboo strips. This products has good strength and stiffness 
properties, thus can be used as building components such as floor, wall and roof.
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Biosensor Glukosa Berbasis Glukosa Oksidase dari
Aspergilles Niger IPB CC.08.610 Teramobil Glutaraldehid
pada Pasta Karbon Termodifikasi Nanoserat Polianilin

Peka Tapi 
Bertenaga

Sensitive Yet
Energizing

Enzim glukosa oksidase telah berhasil diproduksi dari Aspergilles niger IPB 
CC.08.610 (isolat lokal). Enzim yang termasuk golongan enzim 
oksidoreduktase ini, dapat digunakan sebagai biosensor untuk mengukur
kadar glukosa dalam darah. 

Inovasi ini mengintegrasikan enzim yang telah diamobilisasi, pada elektroda
pasta karbon yang dimodifikasi dengan nanoserat polianilin yang konduktif, 
sehingga mampu mentransfer elektron yang dihasilkan dari reaksi redoks.
Dengan sensitivitas elektroda sebesar 1.09 mA/mM, pada kisaran konsentrasi
glukosa 0.2-2.0 mM, sensor mampu mendeteksi kadar glukosa darah sebesar
56.4 mg/dL. Selain aplikasinya untuk biosensor glukosa, elektroda yang
dihasilkan juga berpotensi dikembangkan untuk aplikasi biofuel cell.

This innovation synthesizes the immobilized glucose oxidase enzymes from the
local isolates of Aspergilles niger IPB CC.08.610, to a modified carbon paste
electrodes with polyaniline nanofibre, so that it can transfer the electrons
resulted from redox reaction. This electrode has sensitivity level of 1.09
mA/mM for a range of glucose concentration between 0.2 - 2.0 mM, such that
it can detect blood glucose level of 56.4 mg/dL. This innovation can be used to
measure the blood glucose level, and can further be developed as electrodes
for biofuel cells.

Perspektif
Inovasi akan membuat terobosan-terobosan besar di masa mendatang, berkat 
”perkawinan silang” berbagai teknologi: teknologi bio, teknologi nano, dan teknologi
elektronik / digital.

Keunggulan Inovasi
l Enzim glukosa oksidase diproduksi di dalam negeri, dari isolat lokal IPB Aspergilles

niger IPB CC.08.610
l Enzim yang digunakan tidak harus murni (cukup tahap fraksinasi amonium sulfat)
l Elektroda yang dikembangkan berbasis partikel nano, sehingga mengurangi

jumlah pemakaian enzim
l Elektroda yang dihasilkan memiliki sensitivitas yang tinggi

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Laksmi Ambarsari, Akhiruddin Maddu dan Titi Rohmayanti
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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OCEANTAG: Rancang Bangun Electronic Fish Tag Berbasis
Mikrokontroler dengan Sensor Radio Frequency
Identification (RFID) untuk Identifikasi Populasi Organisme
Laut

Pantau Pakai
Radio

Follow Through
with the Radio

Penandaan atau pelabelan (tagging) satwa laut dengan sensor elektronik
semakin banyak dilakukan untuk memantau pergerakan satwa laut dalam
upaya konservasi biodiversitas.

OCEANTAG menggunakan Radio Frequency Identification (RFID) untuk
memantau pergerakan satwa laut secara nirkabel (wireless) melalui
gelombang elektromagnetik. Ukurannya yang kecil dan portabel membuat
OCEANTAG adalah teknologi tagging yang ramah bagi satwa dan sederhana.
OCEANTAG dikembangkan berdasarkan teknologi RFID yang tersedia di
pasar, dalam rangka mencapai kemandirian dalam teknologi pemantauan
satwa laut Indonesia, dengan harga yang terjangkau.

Marine animals tagging with electronic sensors is increasingly being done in
the efforts of biodiversity conservation. OCEANTAG uses Radio Frequency
Identification (RFID) to monitor the movement of marine fish based on the
working principle of electromagnetism. OCEANTAG is develop based on the
available RFID devices, aiming at achieving technological independence in
marine animals conservation initiatives.

Perspektif
Konservasi satwa laut di Indonesia perlu dilakukan bukan karena alasan tekanan 
internasional, tetapi untuk kelestarian satwa laut dan demi menjamin keberlanjutan 
industri perikanan.

Keunggulan Inovasi
l Teknologi OCEANTAG mudah untuk diaplikasikan
l Akurasinya telah teruji

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Hawis Madduppa, Totok Hestirianoto Diwa Perkasa, Beginer 

Subhan, Dondy Arafat, Prakas Santoso dan Nurlita Putri

Anggraini
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   109 Inovasi Indonesia
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Jamur
Biopestisida
Biopestisida

Mushroom

Komposisi dan Aplikasi Biopestisida sebagai
Proteksi Tanaman

Perspektif
Pestisida dibuat untuk mengendalikan makhluk lain yang dianggap merugikan 
kepentingan manusia, tapi seringkali terbukti merugikan manusia sendiri dalam 
jangka panjang. Alam memberikan kita bahan yang lebih aman, lebih bijak, dan 
lebih lestari, yaitu biopestisida.

Keunggulan Inovasi
l Biopestisida berspektrum luas baik untuk bakteri maupun patogen tanaman, 

sehingga mempunyai nilai ekonomis lebih tinggi
l Bahan baku relatif murah dan hayati, menunjang pertanian organik dan aman 

bagi lingkungan
l Dapat mengurangi pestisida kimia impor yang umumnya lebih mahal
l Proses produksi sederhana dengan alat yang tersedia di pasaran
l Pertumbuhan tanaman lebih baik dibandingkan dengan pestisida kimia

Potensi Aplikasi
Dapat diaplikasikan bagi sektor perkebunan, pertanian, industri pestisida dan 
bidang kesehatan manusia.

Inovator
Nama : Lisdar I. Sudirman

Status paten : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:   102 Inovasi Indonesia

Sudah umum disadari bahwa penggunaan pestisida kimia selain berbahaya
bagi lingkungan, juga dapat meninggalkan residu pada tanaman yang
berbahaya bagi kesehatan. Biopestisida Bio-LC4 yang diperoleh dari ekstrak
miselium Lentinus isolat LC4 memiliki kandungan senyawa aktif yang sangat
kuat dalam menghambat perkembangan beberapa patogen tanaman,
bahkan patogen manusia yakni Escherichia coli penyebab diare.

Lentinus isolat LC4 juga dapat digunakan langsung di lapangan untuk 
mengendalikan patogen penyakit akar putih, bahkan dapat memusnahkan
sisa-sisa kayu sebagai sumber infeksi. Selain itu, juga berpotensi 
menghasilkan berbagai metabolit yang dapat dimanfaatkan untuk 
kesehatan dan industri.

Bio-LC4 is an environmentally friendly bio-pesticide extrated from mycelia of
LC4 isolate of Lentinus. It contains strong active compounds against not only
plant pathogens but also human pathogens such as Escherichia coli causing
diarrhea.

Its isolate can be applied directly to control White Root disease, to destroy
woody remains and to produce other metabolites for other industries.
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Jamur 
Biopestisida
Biopestisida 

Mushroom

Komposisi dan Aplikasi Biopestisida sebagai 
Proteksi Tanaman

Perspektif
Pestisida dibuat untuk mengendalikan makhluk lain yang dianggap merugikan 
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l Bahan baku relatif murah dan hayati, menunjang pertanian organik dan aman
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l Dapat mengurangi pestisida kimia impor yang umumnya lebih mahal
l Proses produksi sederhana dengan alat yang tersedia di pasaran
l Pertumbuhan tanaman lebih baik dibandingkan dengan pestisida kimia

Potensi Aplikasi
Dapat diaplikasikan bagi sektor perkebunan, pertanian, industri pestisida dan 
bidang kesehatan manusia.

Inovator
Nama : Lisdar I. Sudirman

Status paten : TELAH DIDAFTARKAN  

Sudah umum disadari bahwa penggunaan pestisida kimia selain berbahaya 
bagi lingkungan, juga dapat meninggalkan residu pada tanaman yang 
berbahaya bagi kesehatan. Biopestisida Bio-LC4 yang diperoleh dari ekstrak 
miselium Lentinus isolat LC4 memiliki kandungan senyawa aktif yang sangat 
kuat dalam menghambat perkembangan beberapa patogen tanaman, 
bahkan patogen manusia yakni Escherichia coli penyebab diare.

Lentinus isolat LC4 juga dapat digunakan langsung di lapangan untuk 
mengendalikan patogen penyakit akar putih, bahkan dapat memusnahkan 
sisa-sisa kayu sebagai sumber infeksi. Selain itu, juga berpotensi 
menghasilkan berbagai metabolit yang dapat dimanfaatkan untuk 
kesehatan dan industri.

Bio-LC4 is an environmentally friendly bio-pesticide extrated from mycelia of 
LC4 isolate of Lentinus. It contains strong active compounds against not only 
plant pathogens but also human pathogens such as Escherichia coli causing 
diarrhea.

Its isolate can be applied directly to control White Root disease, to destroy 
woody remains and to produce other metabolites for other industries.
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OCEANTAG: Rancang Bangun Electronic Fish Tag Berbasis
Mikrokontroler dengan Sensor Radio Frequency
Identification (RFID) untuk Identifikasi Populasi Organisme
Laut

Pantau Pakai
Radio

Follow Through
with the Radio

Penandaan atau pelabelan (tagging) satwa laut dengan sensor elektronik
semakin banyak dilakukan untuk memantau pergerakan satwa laut dalam
upaya konservasi biodiversitas. 

OCEANTAG menggunakan Radio Frequency Identification (RFID) untuk 
memantau pergerakan satwa laut secara nirkabel (wireless) melalui
gelombang elektromagnetik. Ukurannya yang kecil dan portabel membuat 
OCEANTAG adalah teknologi tagging yang ramah bagi satwa dan sederhana. 
OCEANTAG dikembangkan berdasarkan teknologi RFID yang tersedia di
pasar, dalam rangka mencapai kemandirian dalam teknologi pemantauan
satwa laut Indonesia, dengan harga yang terjangkau.

Marine animals tagging with electronic sensors is increasingly being done in
the efforts of biodiversity conservation. OCEANTAG uses Radio Frequency
Identification (RFID) to monitor the movement of marine fish based on the
working principle of electromagnetism. OCEANTAG is develop based on the
available RFID devices, aiming at achieving technological independence in
marine animals conservation initiatives.

Perspektif
Konservasi satwa laut di Indonesia perlu dilakukan bukan karena alasan tekanan 
internasional, tetapi untuk kelestarian satwa laut dan demi menjamin keberlanjutan 
industri perikanan.

Keunggulan Inovasi
l Teknologi OCEANTAG mudah untuk diaplikasikan
l Akurasinya telah teruji

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Hawis Madduppa, Totok Hestirianoto Diwa Perkasa, Beginer

Subhan, Dondy Arafat, Prakas Santoso dan Nurlita Putri

Anggraini
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Lalat Ganjur Orseolia javanica Kieffer & amp; van
Leeuwen-Reijvaan (Diptera: Cecidomyiidae) sebagai
Agen Pengenali Hayati Alang-alang

Nyamuk Ganjur
Perusak Alang-

alang
The Gall Midge
which Destroys

Alang-alang
(Cogongrass)

Alang-alang (Imperata cylindrical) merupakan gulma invasif yang dapat
mengancam produktivitas pertanian Indonesia. Diperkirakan luas lahan
alang-alang di Indonesia mencapai 64.5 juta ha yang umunya dikendalikan
dengan herbisida, bahan kimia yang dapat menimbulkan efek samping
berupa pencemaran lingkungan.

Pengendalian alang-alang yang ramah lingkungan ini memanfaatkan musuh
alami alang-alang, yaitu nyamuk ganjur alang-alang Orseolia Javanica untuk
menekan populasi alang-alang di lapangan. Fase larva dan pupa nyamuk
ganjur menyerang dan berkembang di dalam alang-alang, sehingga alang- 
alang akan tumbuh tidak normal, berbentuk seperti tabung, berwarna
merah-keunguan dan ujungnya meruncing. Serangan nyamuk ganjur ini di
lapang dapat menekan populasi alang-alang sebesar 30%.

This weed control innovation utilizes the alang-alang gall midge Orseolia
javanica which feeds on alang-alang only. The gall midge larvae grow inside
a gall formed of alang-alang, tube shaped like, and pointed at the end. The
gall midge are able to multiply its population in the field and control up to
30% of alang-alang population. Hence, this weed control method is
environmentally friendly.

Perspektif
Penggunaan herbisida kimia meskipun efektif mengendalikan gulma, namun memiliki 
efek negatif diantaranya pencemaran lingkungan. Inovasi ini menawarkan 
pengendalian gulma yang ramah lingkungan

Keunggulan Inovasi
l Pengendalian alang-alang non-kimiawi, ramah lingkungan
l Agen pengendali hayati, nyamuk ganjur dapat berkembang sendiri secara terus-

menerus di lapang, ekonomis dan efisien
l Mudah dilakukan, cukup menyebar nyamuk dewasa yang siap bertelur di areal 

alang-alang

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Purnama Hidayat Ikbal Aviansyah, Bayu Lintang Gumilang dan

Arini

Status Paten : TIDAK INGIN DIPATENKAN

Sumber:   109 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Sistem pengukuran akurat secara waktu-nyata, dengan hasil yang dapat dilihat 
secara langsung, terintegrasi dengan sistem pencatatan digital untuk pemantauan 
kualitas proses produksi menjadi inovasi yang sangat dibutuhkan oleh industri.

Keunggulan Inovasi
l Akurasi tinggi, praktis dan mudah digunakan
l Kompatibel untuk diintegrasikan dengan perangkat komputer
l Dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pemakai dan tujuan tertentu
l Ramah lingkungan karena tidak membutuhkan reagen atau zat kimia perantara 

lainnya

l Diproduksi di dalam negeri sehingga memudahkan layanan purna jual

Potensi Aplikasi
Mengukur perubahan fisik larutan (warna, kekeruhan, kesadahan, salinitas dan 
lain-lain) akibat perubahan konsentrasi zat terlarut, dibanding dengan larutan 
referensi (kalibrator) dan diaplikasikan di industri minuman atau industri lain yang 
memanfaatkan cairan ditahapan produksinya.

Inovator
Nama : Husin Alatas; Mamat Rahmat; Hasan Mayditia; Fabian Rinaldi

Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   102 Inovasi Indonesia

Mata Ajaib
Magic Eye

OptIPB Sensor, Sensor Optik Berbasis Kristal 
Fotonik untuk Kendali Mutu Larutan secara Waktu-
Nyata dan Kontinu

Kendali mutu larutan merupakan komponen penting dalam industri minuman
atau industri lain yang memanfaatkan cairan dalam tahap produksinya. Sistem
kendali mutu yang kini digunakan umumnya memakai cara kimia sehingga
butuh waktu pengujian relatif lama. OptIPB Sensor dengan platform kristal
fotonik, adalah sensor optik yang bersifat waktu-nyata dan kontinu, serta
memiliki sensitivitas tinggi dan non-kimiawi, sehingga dalam operasionalnya
tidak memerlukan zat perantara lain.

Hasil pengukuran dapat dilihat langsung maupun ditransfer ke dalam basis data
untuk keperluan misalnya Statistical Process Control (SPC). OptIPB Sensor 
mengukur indeks bias larutan dan mengacu pada larutan referensi (kalibrator)
mampu menunjukkan perubahan tingkat kekeruhan, warna, kesadahan,
salinitas dan lain-lain.

OptIPB sensor with photonic crystal platform is a non-chemical continuous
optical sensor for solution with high sensitivity, accurate measurement and need
no reagent.

OptIPB sensor provides real-rime result that can be seen immediately on display
and/or recorded in a database system which is necessary for monitoring purpose
(SPC). This is the right instrument necessary for quality control in industries
working with liquid.
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Perspektif
Sistem pengukuran akurat secara waktu-nyata, dengan hasil yang dapat dilihat 
secara langsung, terintegrasi dengan sistem pencatatan digital untuk pemantauan 
kualitas proses produksi menjadi inovasi yang sangat dibutuhkan oleh industri.
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l Dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pemakai dan tujuan tertentu
l Ramah lingkungan karena tidak membutuhkan reagen atau zat kimia perantara 

lainnya

l Diproduksi di dalam negeri sehingga memudahkan layanan purna jual

Potensi Aplikasi
Mengukur perubahan fisik larutan (warna, kekeruhan, kesadahan, salinitas dan
lain-lain) akibat perubahan konsentrasi zat terlarut, dibanding dengan larutan
referensi (kalibrator) dan diaplikasikan di industri minuman atau industri lain yang 
memanfaatkan cairan ditahapan produksinya.

Inovator
Nama : Husin Alatas; Mamat Rahmat; Hasan Mayditia; Fabian Rinaldi

Status paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Mata Ajaib
Magic Eye

OptIPB Sensor, Sensor Optik Berbasis Kristal 
Fotonik untuk Kendali Mutu Larutan secara Waktu-
Nyata dan Kontinu

Kendali mutu larutan merupakan komponen penting dalam industri minuman 
atau industri lain yang memanfaatkan cairan dalam tahap produksinya. Sistem 
kendali mutu yang kini digunakan umumnya memakai cara kimia sehingga 
butuh waktu pengujian relatif lama. OptIPB Sensor dengan platform kristal 
fotonik, adalah sensor optik yang bersifat waktu-nyata dan kontinu, serta 
memiliki sensitivitas tinggi dan non-kimiawi, sehingga dalam operasionalnya 
tidak memerlukan zat perantara lain.

Hasil pengukuran dapat dilihat langsung maupun ditransfer ke dalam basis data 
untuk keperluan misalnya Statistical Process Control (SPC). OptIPB Sensor 
mengukur indeks bias larutan dan mengacu pada larutan referensi (kalibrator) 
mampu menunjukkan perubahan tingkat kekeruhan, warna, kesadahan, 
salinitas dan lain-lain.

OptIPB sensor with photonic crystal platform is a non-chemical continuous 
optical sensor for solution with high sensitivity, accurate measurement and need 
no reagent.

OptIPB sensor provides real-rime result that can be seen immediately on display 
and/or recorded in a database system which is necessary for monitoring purpose 
(SPC). This is the right instrument necessary for quality control in industries 
working with liquid.
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Lalat Ganjur Orseolia javanica Kieffer & amp; van
Leeuwen-Reijvaan (Diptera: Cecidomyiidae) sebagai
Agen Pengenali Hayati Alang-alang

Nyamuk Ganjur
Perusak Alang-

alang
The Gall Midge
which Destroys

Alang-alang
(Cogongrass)

Alang-alang (Imperata cylindrical) merupakan gulma invasif yang dapat
mengancam produktivitas pertanian Indonesia. Diperkirakan luas lahan
alang-alang di Indonesia mencapai 64.5 juta ha yang umunya dikendalikan
dengan herbisida, bahan kimia yang dapat menimbulkan efek samping
berupa pencemaran lingkungan.

Pengendalian alang-alang yang ramah lingkungan ini memanfaatkan musuh
alami alang-alang, yaitu nyamuk ganjur alang-alang Orseolia Javanica untuk 
menekan populasi alang-alang di lapangan. Fase larva dan pupa nyamuk
ganjur menyerang dan berkembang di dalam alang-alang, sehingga alang- 
alang akan tumbuh tidak normal, berbentuk seperti tabung, berwarna
merah-keunguan dan ujungnya meruncing. Serangan nyamuk ganjur ini di
lapang dapat menekan populasi alang-alang sebesar 30%.

This weed control innovation utilizes the alang-alang gall midge Orseolia
javanica which feeds on alang-alang only. The gall midge larvae grow inside
a gall formed of alang-alang, tube shaped like, and pointed at the end. The
gall midge are able to multiply its population in the field and control up to
30% of alang-alang population. Hence, this weed control method is
environmentally friendly.

Perspektif
Penggunaan herbisida kimia meskipun efektif mengendalikan gulma, namun memiliki
efek negatif diantaranya pencemaran lingkungan. Inovasi ini menawarkan 
pengendalian gulma yang ramah lingkungan

Keunggulan Inovasi
l Pengendalian alang-alang non-kimiawi, ramah lingkungan
l Agen pengendali hayati, nyamuk ganjur dapat berkembang sendiri secara terus-

menerus di lapang, ekonomis dan efisien
l Mudah dilakukan, cukup menyebar nyamuk dewasa yang siap bertelur di areal

alang-alang

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Purnama Hidayat Ikbal Aviansyah, Bayu Lintang Gumilang dan

Arini

Status Paten : TIDAK INGIN DIPATENKAN
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“PORL” Pomade Rumput Laut Sargassum sp.
Diperkaya Tropical Herbs untuk Rambut Sehat
dan Stylish

Minyak Rambut
dari Laut

Pomade from
The Sea

Rumput laut merupakan komoditi yang semakin banyak dimanfaatkan
untuk kegunaan farmasi, pangan, dan kosmetika; karena kaya akan vitamin
dan antioksidan.

Inovasi ini menawarkan produk “PORL” (Pomade Rumput Laut) yang
berbahan dasar rumput laut. Bahan rumput laut digunakan sebagai
penstabil, pembentuk gel, dan sumber vitamin. Minyak kemiri dan minyak
jarak ditambahkan sebagai antibakteri, penyeimbang pH kulit kepala, dan
membantu produksi minyak alami rambut. Selain memberikan kesan fresh
dan stylish, PORL bermanfaat untuk menyuburkan dan mencegah 
terjadinya penurunan pigmen rambut. Produk ini dapat ditawarkan ke
segmen pasar yang luas, bagi kanak-kanak, remaja hingga usia dewasa.

This innovation offers "PORL" pomade made from seaweed. Seaweed is
used as a stabilizer, gelling agent, and source of vitamins. Hazelnut and
castor oil are added as antibacterial, pH balancing, and to promote hair
lubrication. Aside to giving fresh and stylish impressions, PORL also promote
hair growth and prevent pigment loss of the hair. This product can be
position in wide target of market segments; to children, teenagers, as well as
adults customers.

Perspektif
Kekayaan laut Indonesia adalah yang terkaya di dunia. Di sisi lain, pemahaman akan 
kekayaan dan pemanfaatan sumberdaya laut kita, barangkali adalah yang paling
miskin.

Keunggulan Inovasi
l Memiliki kandungan vitamin dan antioksidan yang tinggi
l Mencegah penurunan kadar pigmen dalam rambut
l Proses pembuatan menggunakan teknologi yang sederhana

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Nurjanah, Taufik Hidayat, Ryan Fachrozan dan Akhmad Sudadi
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   109 Inovasi Indonesia
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Penjurian Nasi
yang Adil

Fair Trial for
Rice

Alat Tanak Nasi Labolatoris ( Altanalab )
Perspektif
Penelitian mengenai sifat tanak nasi dari berbagai jenis beras dapat digunakan 
sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk memilih beras, dan bagi 
peneliti serta pemerintah untuk mengembangkan varietas baru yang sesuai 
dengan preferensi konsumen .

Keunggulan Inovasi
l Waktu yang diperlukan untuk menanak relatif singkat (30 menit) 
l Dapat menganalisa 48-60 contoh beras dengan kapasitas masing-masing 50-60 

gram 
l Beras yang ditanak dengan Altanalab berasal dari bentuk butiran (beras, 

jagung, sorgum, dll) dan tidak perlu di cuci, sehingga materi pentingnya tidak 
hilang (misal serat kasar)

l Hasil tanak nasi altanab dapat digunakan untuk menilai kepulenan maupun 
keperaan dari varietas beras 

Potensi Aplikasi
Dapat digunakan oleh lembaga-lembaga penelitian, industri perguruan tinggi atau 
laboratorium yang bergerak di bidang pertanian dan pangan, baik peneliti 
perorangan ataupun institusi.

Inovator
Nama : H. Musa Hubeis

Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN  

Sumber:   103 Inovasi Indonesia

Biasanya beras dimanfaatkan untuk diolah menjadi nasi, atau digunakan
sebagai bahan pembuat berbagai macam panganan dan kue-kue. Jenis
beras yang berbeda dapat mempunyai sifat nasi hasil tanak yang berbeda
pula. Alat tanak nasi laboratoris (altanalab) ini dapat digunakan untuk
mengukur sifat-sifat tanak dari berbagai jenis beras, misalnya sifat
pulen/pera, penyerapan air dan sifat-sifat yang terkait dengan pembuatan
berbagai macam kue dan snacks (pengembangan).

Altanalab dapat juga digunakan untuk mengolah beras atau butiran lainnya
menjadi nasi untuk keperluan uji organoleptik (inderawi). Selain itu alat
tersebut juga memiliki kemampuan untuk memasak bahan berbeda pada
waktu yang bersamaan dan dengan perlakuan yang seragam.            

There are many varieties of rice, with different characteristics when cooked.

This instrument called Altanalab makes the rice comparison process easy. it
is capable of cooking different types of rice at the same time with the same
treatment. It can also be used for the organoleptic quality test, such as
appearance, color, flavor, texture and taste.
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Penjurian Nasi 
yang Adil

Fair Trial for 
Rice 

Alat Tanak Nasi Labolatoris ( Altanalab ) 
Perspektif
Penelitian mengenai sifat tanak nasi dari berbagai jenis beras dapat digunakan 
sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk memilih beras, dan bagi 
peneliti serta pemerintah untuk mengembangkan varietas baru yang sesuai 
dengan preferensi konsumen .

Keunggulan Inovasi
l Waktu yang diperlukan untuk menanak relatif singkat (30 menit)
l Dapat menganalisa 48-60 contoh beras dengan kapasitas masing-masing 50-60

gram
l Beras yang ditanak dengan Altanalab berasal dari bentuk butiran (beras,

jagung, sorgum, dll) dan tidak perlu di cuci, sehingga materi pentingnya tidak 
hilang (misal serat kasar)

l Hasil tanak nasi altanab dapat digunakan untuk menilai kepulenan maupun
keperaan dari varietas beras

Potensi Aplikasi
Dapat digunakan oleh lembaga-lembaga penelitian, industri perguruan tinggi atau 
laboratorium yang bergerak di bidang pertanian dan pangan, baik peneliti 
perorangan ataupun institusi.

Inovator
Nama : H. Musa Hubeis

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN  

Biasanya beras dimanfaatkan untuk diolah menjadi nasi, atau digunakan 
sebagai bahan pembuat berbagai macam panganan dan kue-kue. Jenis 
beras yang berbeda dapat mempunyai sifat nasi hasil tanak yang berbeda 
pula. Alat tanak nasi laboratoris (altanalab) ini dapat digunakan untuk 
mengukur sifat-sifat tanak dari berbagai jenis beras, misalnya sifat 
pulen/pera, penyerapan air dan sifat-sifat yang terkait dengan pembuatan 
berbagai macam kue dan snacks (pengembangan).

Altanalab dapat juga digunakan untuk mengolah beras atau butiran lainnya 
menjadi nasi untuk keperluan uji organoleptik (inderawi). Selain itu alat 
tersebut juga memiliki kemampuan untuk memasak bahan berbeda pada 
waktu yang bersamaan dan dengan perlakuan yang seragam.                                                                               

There are many varieties of rice, with different characteristics when cooked.

This instrument called Altanalab makes the rice comparison process easy. it 
is capable of cooking different types of rice at the same time with the same 
treatment. It can also be used for the organoleptic quality test, such as 
appearance, color, flavor, texture and taste.
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“PORL” Pomade Rumput Laut Sargassum sp.
Diperkaya Tropical Herbs untuk Rambut Sehat
dan Stylish

Minyak Rambut
dari Laut

Pomade from
The Sea

Rumput laut merupakan komoditi yang semakin banyak dimanfaatkan
untuk kegunaan farmasi, pangan, dan kosmetika; karena kaya akan vitamin
dan antioksidan.

Inovasi ini menawarkan produk “PORL” (Pomade Rumput Laut) yang 
berbahan dasar rumput laut. Bahan rumput laut digunakan sebagai
penstabil, pembentuk gel, dan sumber vitamin. Minyak kemiri dan minyak 
jarak ditambahkan sebagai antibakteri, penyeimbang pH kulit kepala, dan 
membantu produksi minyak alami rambut. Selain memberikan kesan fresh
dan stylish, PORL bermanfaat untuk menyuburkan dan mencegah 
terjadinya penurunan pigmen rambut. Produk ini dapat ditawarkan ke
segmen pasar yang luas, bagi kanak-kanak, remaja hingga usia dewasa.

This innovation offers "PORL" pomade made from seaweed. Seaweed is
used as a stabilizer, gelling agent, and source of vitamins. Hazelnut and
castor oil are added as antibacterial, pH balancing, and to promote hair
lubrication. Aside to giving fresh and stylish impressions, PORL also promote
hair growth and prevent pigment loss of the hair. This product can be
position in wide target of market segments; to children, teenagers, as well as
adults customers.

Perspektif
Kekayaan laut Indonesia adalah yang terkaya di dunia. Di sisi lain, pemahaman akan 
kekayaan dan pemanfaatan sumberdaya laut kita, barangkali adalah yang paling 
miskin.

Keunggulan Inovasi
l Memiliki kandungan vitamin dan antioksidan yang tinggi
l Mencegah penurunan kadar pigmen dalam rambut
l Proses pembuatan menggunakan teknologi yang sederhana

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Nurjanah, Taufik Hidayat, Ryan Fachrozan dan Akhmad Sudadi
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Refraksi Batok dan Enrichment Bungkil Inti Sawit
untuk Menghasilkan Bahan Baku Industri Pakan
Berkualitas Tinggi

Pisahkan dan
Ciptakan Nilai
Separate and

Create the Value
Bungkil inti sawit (palm kernel meal) mengandung berbagai nutrisi yang
diperlukan untuk pakan ternak. Namun, kandungan batok pada bungkil
mengandung serat kasar yang tidak dapat dicerna oleh ternak.

Pada inovasi ini, batok pada bungkil dipisahkan dengan metode 
penyaringan dan pemisahan menggunakan aliran udara, kemudian 
dilakukan proses pelleting dan crumbling, untuk mendapatkan bungkil inti
sawit dengan kadar serat kasar lebih rendah, kadar protein kasar lebih tinggi
dan kecepatan pelepasan nutrisi bungkil yang sesuai dengan fisiologi
pencernaan ternak. Dengan produksi tahunan pakan ternak sebesar 16,4
juta ton, potensi kebutuhan akan olahan bungkil sawit ini bisa mencapai 0,8-
1,6 juta ton per tahun.

Palm kernel meal contains various nutrition, that is needed to produce
animal feed. However, palm kernel meal contain crude fiber from kernel shell
that cannot be digested by livestock. In this innovation, the shell component
is separated by airflow refraction, crumbled, and pelletized to produce a
better quality palm kernel meal; with lower crude fiber content, higher crude
protein content, and better digestibility.

Perspektif
Limbah adalah akibat dari ketidak-mampuan ilmu dan teknologi, untuk secara 
ekonomis memisahkan bagian yang berguna untuk hal tertentu, dengan bagian yang 
berguna untuk hal yang lain.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku tersedia melimpah
l Proses pengolahan relatif sederhana
l Dapat digunakan baik untuk ternak unggas maupun ruminansia
l Harganya berpotensi kompetitif dibanding bungkil kedelai dan bungkil jagung

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Nahrowi, Zaenal Abidin, Agus Wiyono dan  Anuraga Jayanegara
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   109 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Reduce- Mengurangi penggunaan air baru, Reuse - Menggunakan ulang air yang 
ada dan Recycle- mendaur ulang air yang kotor, menjadikan budidaya perikanan 
dengan sirkulasi tertutup lebih aman, praktis, ekonomis dan menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
l Meningkatkan efisiensi penggunaan air, energi dan tenaga manusia 
l Menurunkan investasi sarana dan prasarana 
l Pengisian akuarium menjadi lebih praktis 
l Level air di setiap akuarium seragam dan mudah disesuaikan
l Mengatur suhu air dan kadar oksigen mudah dilakukan 

Potensi Aplikasi
Industri perikanan, ikan hias, kolam, dan tambak.

Inovator
Nama  : Budi Indra Setiawan

Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:   103 Inovasi Indonesia

Kurangi,
Resirkulasi dan

saring airnya
Reduce,

Recirculate and
Filter the water

Akuarium Multiguna

Budidaya perikanan memerlukan sirkulasi air yang baik, sehingga umumnya
dilakukan dekat dengan sumber air seperti sungai. Sirkulasi air sangat
tergantung pada sumber air yang debit dan kualitasnya tidak terjamin.
Resiko air tercemar polutan, bibit penyakit, dan temperaturnya tidak
optimum membuat budidaya secara konvensional beresiko tinggi.

Akuarium multiguna menggunakan sistem resirkulasi air, sehingga 
penggantian air bisa dilakukan 30 hari sekali. Sistem ini menggunakan satu 
jenis bak/akuarium saja, dan bisa sebagai bak untuk ikan, filtrasi, tandon
ataupun suplai. Untuk mempertahankan temperatur yang optimum,
kolektor surya sebagai penghangat air bisa di gunakan.

Aquaculture requires good water circulation and conventionally it is
situated near body of water such as a river, which water-quality is poor, if not
questionable.

Multipurpose aquarium uses re-cilcurated water system and uses only one
multipurpose-type of thank, for fish, filtration, reciculation, or reservoIt
needs fresh water only once every 30 days, and with solar heating system
can keep the water at optimum temperature.
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Perspektif
Reduce- Mengurangi penggunaan air baru, Reuse - Menggunakan ulang air yang 
ada dan Recycle- mendaur ulang air yang kotor, menjadikan budidaya perikanan 
dengan sirkulasi tertutup lebih aman, praktis, ekonomis dan menjanjikan.

Keunggulan Inovasi
l Meningkatkan efisiensi penggunaan air, energi dan tenaga manusia 
l Menurunkan investasi sarana dan prasarana
l Pengisian akuarium menjadi lebih praktis
l Level air di setiap akuarium seragam dan mudah disesuaikan
l Mengatur suhu air dan kadar oksigen mudah dilakukan

Potensi Aplikasi
Industri perikanan, ikan hias, kolam, dan tambak.

Inovator
Nama : Budi Indra Setiawan

Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN
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saring airnya 
Reduce, 

Recirculate and 
Filter the water 

Akuarium Multiguna 

Budidaya perikanan memerlukan sirkulasi air yang baik, sehingga umumnya 
dilakukan dekat dengan sumber air seperti sungai. Sirkulasi air sangat 
tergantung pada sumber air yang debit dan kualitasnya tidak terjamin. 
Resiko air tercemar polutan, bibit penyakit, dan temperaturnya tidak 
optimum membuat budidaya secara konvensional beresiko tinggi.

Akuarium multiguna menggunakan sistem resirkulasi air, sehingga
penggantian air bisa dilakukan 30 hari sekali. Sistem ini menggunakan satu 
jenis bak/akuarium saja, dan bisa sebagai bak untuk ikan, filtrasi, tandon 
ataupun suplai. Untuk mempertahankan temperatur yang optimum, 
kolektor surya sebagai penghangat air bisa di gunakan.

Aquaculture requires good water circulation and conventionally it is 
situated near body of water such as a river, which water-quality is poor, if not 
questionable.

Multipurpose aquarium uses re-cilcurated water system and uses only one 
multipurpose-type of thank, for fish, filtration, reciculation, or reservoIt 
needs fresh water only once every 30 days, and with solar heating system 
can keep the water at optimum temperature.
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Refraksi Batok dan Enrichment Bungkil Inti Sawit
untuk Menghasilkan Bahan Baku Industri Pakan
Berkualitas Tinggi

Pisahkan dan
Ciptakan Nilai
Separate and

Create the Value
Bungkil inti sawit (palm kernel meal) mengandung berbagai nutrisi yang
diperlukan untuk pakan ternak. Namun, kandungan batok pada bungkil
mengandung serat kasar yang tidak dapat dicerna oleh ternak.

Pada inovasi ini, batok pada bungkil dipisahkan dengan metode 
penyaringan dan pemisahan menggunakan aliran udara, kemudian 
dilakukan proses pelleting dan crumbling, untuk mendapatkan bungkil inti
sawit dengan kadar serat kasar lebih rendah, kadar protein kasar lebih tinggi 
dan kecepatan pelepasan nutrisi bungkil yang sesuai dengan fisiologi
pencernaan ternak. Dengan produksi tahunan pakan ternak sebesar 16,4
juta ton, potensi kebutuhan akan olahan bungkil sawit ini bisa mencapai 0,8-
1,6 juta ton per tahun.

Palm kernel meal contains various nutrition, that is needed to produce
animal feed. However, palm kernel meal contain crude fiber from kernel shell
that cannot be digested by livestock. In this innovation, the shell component
is separated by airflow refraction, crumbled, and pelletized to produce a
better quality palm kernel meal; with lower crude fiber content, higher crude
protein content, and better digestibility.

Perspektif
Limbah adalah akibat dari ketidak-mampuan ilmu dan teknologi, untuk secara 
ekonomis memisahkan bagian yang berguna untuk hal tertentu, dengan bagian yang
berguna untuk hal yang lain.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku tersedia melimpah
l Proses pengolahan relatif sederhana
l Dapat digunakan baik untuk ternak unggas maupun ruminansia
l Harganya berpotensi kompetitif dibanding bungkil kedelai dan bungkil jagung

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Nahrowi, Zaenal Abidin, Agus Wiyono dan  Anuraga Jayanegara
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Pengembangan Foaming Agent dari Minyak Sawit
sebagai Racun Api untuk Pemadam Kebakaran

Dari Sawit untuk
Sawit

From Palm for
Palm

Perluasan kebun sawit di lahan gambut telah meningkatkan bahaya
kebakaran lahan yang sulit dipadamkan. Salah satu bahan pemadam
kebakaran yang efektif untuk kebakaran lahan besar adalah busa. Material
busa untuk pemadam kebakaran memerlukan foaming agent berupa
surfaktan yang selama ini masih diimpor dan harganya relatif mahal.

Inovasi ini memformulasikan foaming agent ramah lingkungan melalui
proses saponifikasi asam lemak dan metil ester dari minyak sawit. Foaming
agent ini memiliki sifat yang mudah terdegradasi, sehingga aman bagi
lingkungan. Konsentrat busa yang dihasilkan pun memiliki stabilitas busa
yang baik hingga hari ketiga, yaitu sekitar 77-91%.

Extensification of palm plantation has significantly increase land fire
hazards, which is difficult to extinguish. One of the effective land fire fighting
is by using foaming agent, which is mostly imported and expensive. This
innovation formulates environmentally friendly foaming agent through
saponification process of fatty acids and methyl ester of palm oil. This
foaming agent is biodegradable, so that it is safe for the environment. The
foam concentrate has a good foam stability up to the third day (77-91%).

Perspektif
Ekosistem alam memiliki kemampuan menjaga kelestariannya sendiri, jika tidak 
diganggu oleh ulah manusia. Adalah tugas inovasi teknologi untuk mengembalikan
kemampuan alami ini.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku tersedia berlimpah
l Mudah terdegradasi secara alami, sehingga aman lingkungan
l Memiliki stabilitas busa yang baik untuk pemadam kebakaran tipe A

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Mira Rivai, Erliza Hambali, Ani Suryani, Rista Fitria dan Shaeful

Firmansyah
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   109 Inovasi Indonesia
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Pot Pupuk 
Praktis

Practical
Compost Pots 

Pot Berbahan Dasar Organik untuk Pembibitan
Tanaman Kehutanan

Perspektif
Penggunaan limbah organik untuk pembuatan pot, menghasilkan pot untuk 
pembibitan yang praktis, ramah lingkungan dan mengandung unsur hara yang 
dapat menjadi pupuk untuk bibit tanaman.

Keunggulan Inovasi
l Mengusung konsep (Reduce, Reuse, Recyle, Replanting, and Replace)
l Bahan baku yang digunakan adalah bahan baku alami dan memanfaatkan 

sampah organik
l Praktis dan mengandung unsur hara sehingga tidak perlu menambah pupuk 

saat ditanam di lapangan 
l Waktu tanam lebih efisien karena tidak perlu membuka pot terlebih dahulu 

dan kerusakan pada akar dapat dihindari 

Potensi Aplikasi
Pot berbahan dasar organik mempunyai potensi aplikasi yang sangat luas, tidak 
hanya untuk pembibitan tanaman kehutanan tapi juga tanaman perkebunan, 
tanaman pertanian bahkan tanaman hias.

Inovator
Nama  : Sri Wilarso Budi; Lina Karlinasari; Andi Sukendro

Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN   

Sumber:   103 Inovasi Indonesia

Kebutuhan bibit tanaman hutan terus meningkat. Di tahun 2010 saja,
pemerintah menargetkan untuk menanam satu milyar pohon. Selama ini, pot
yang digunakan untuk pembibitan adalah polybag yang berbahan dasar
polietilen (PE). Sayangnya kantong polietilen adalah berbahan yang tidak ramah
lingkungan karena sulit terurai di alam.

Inovasi ini adalah membuat pot untuk pembibitan dengan bahan dasar limbah
bahan organik. Dengan pot ini, penanaman bibit di lapangan menjadi mudah,
cepat dan tingkat kegagalan tanam (bibit mati karena pemindahan) dapat
ditekan. Selain itu, pot ini ramah lingkungan, karena mudah terurai oleh
mikroorganisme tanah, dan mengandung unsur hara yang berfungsi sebagai
kompos/pupuk tanaman.

The demand for forest plants seedlings is growing. The government had set a
target to replant one billion forest plants in 2010 alone. Polyethylene  (PE) bags
are the most commonly used, though unfortunately they are not 
environmentally friendly.

Seedling pots made from organic waste are developed to replace PE polybags.
This innovative pots can directly be planted in the field without removing, more
pratical and eco-friendly. Furthermore, the decomposing organic waste pots
contains plant nutrients that will make the plants survive and grow better.
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Pot Pupuk 
Praktis 

Practical 
Compost Pots 

Pot Berbahan Dasar Organik untuk Pembibitan 
Tanaman Kehutanan

Perspektif
Penggunaan limbah organik untuk pembuatan pot, menghasilkan pot untuk 
pembibitan yang praktis, ramah lingkungan dan mengandung unsur hara yang 
dapat menjadi pupuk untuk bibit tanaman.

Keunggulan Inovasi
l Mengusung konsep (Reduce, Reuse, Recyle, Replanting, and Replace)
l Bahan baku yang digunakan adalah bahan baku alami dan memanfaatkan 

sampah organik
l Praktis dan mengandung unsur hara sehingga tidak perlu menambah pupuk 

saat ditanam di lapangan
l Waktu tanam lebih efisien karena tidak perlu membuka pot terlebih dahulu

dan kerusakan pada akar dapat dihindari

Potensi Aplikasi
Pot berbahan dasar organik mempunyai potensi aplikasi yang sangat luas, tidak 
hanya untuk pembibitan tanaman kehutanan tapi juga tanaman perkebunan, 
tanaman pertanian bahkan tanaman hias.

Inovator
Nama : Sri Wilarso Budi; Lina Karlinasari; Andi Sukendro

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN   

Kebutuhan bibit tanaman hutan terus meningkat. Di tahun 2010 saja, 
pemerintah menargetkan untuk menanam satu milyar pohon. Selama ini, pot 
yang digunakan untuk pembibitan adalah polybag yang berbahan dasar 
polietilen (PE). Sayangnya kantong polietilen adalah berbahan yang tidak ramah 
lingkungan karena sulit terurai di alam.

Inovasi ini adalah membuat pot untuk pembibitan dengan bahan dasar limbah 
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kompos/pupuk tanaman.

The demand for forest plants seedlings is growing. The government had set a 
target to replant one billion forest plants in 2010 alone. Polyethylene  (PE) bags 
are the most commonly used, though unfortunately they are not 
environmentally friendly.

Seedling pots made from organic waste are developed to replace PE polybags. 
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Pengembangan Foaming Agent dari Minyak Sawit
sebagai Racun Api untuk Pemadam Kebakaran

Dari Sawit untuk
Sawit

From Palm for
Palm

Perluasan kebun sawit di lahan gambut telah meningkatkan bahaya 
kebakaran lahan yang sulit dipadamkan. Salah satu bahan pemadam
kebakaran yang efektif untuk kebakaran lahan besar adalah busa. Material
busa untuk pemadam kebakaran memerlukan foaming agent berupa
surfaktan yang selama ini masih diimpor dan harganya relatif mahal.

Inovasi ini memformulasikan foaming agent ramah lingkungan melalui
proses saponifikasi asam lemak dan metil ester dari minyak sawit. Foaming
agent ini memiliki sifat yang mudah terdegradasi, sehingga aman bagi
lingkungan. Konsentrat busa yang dihasilkan pun memiliki stabilitas busa
yang baik hingga hari ketiga, yaitu sekitar 77-91%.

Extensification of palm plantation has significantly increase land fire
hazards, which is difficult to extinguish. One of the effective land fire fighting
is by using foaming agent, which is mostly imported and expensive. This
innovation formulates environmentally friendly foaming agent through
saponification process of fatty acids and methyl ester of palm oil. This
foaming agent is biodegradable, so that it is safe for the environment. The
foam concentrate has a good foam stability up to the third day (77-91%).

Perspektif
Ekosistem alam memiliki kemampuan menjaga kelestariannya sendiri, jika tidak 
diganggu oleh ulah manusia. Adalah tugas inovasi teknologi untuk mengembalikan
kemampuan alami ini.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku tersedia berlimpah
l Mudah terdegradasi secara alami, sehingga aman lingkungan
l Memiliki stabilitas busa yang baik untuk pemadam kebakaran tipe A

Potensi Aplikasi

-

Inovator

Nama : Mira Rivai, Erliza Hambali, Ani Suryani, Rista Fitria dan Shaeful

Firmansyah
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Perspektif
Inovasi ini melakukan lebih dari sekadar mengubah limbah menjadi sesuatu yang 
lebih berguna, yaitu menawarkan substitusi material kayu dengan sifat khas alami 
anti serangga (nyamuk).

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan limbah yang dianggap tidak bermanfaat  
l Proses pembuatan cukup sederhana            
l Papan partikel yang dihasilkan memiliki bau khas akar wangi yang dapat 

mengusir nyamuk

Potensi Aplikasi
Papan partikel dapat digunakan untuk mengganti kayu sebagai bahan bangunan. 
Penemuan ini bisa digunakan pada industri peralatan dan mesin serta industri 
tekstil, kertas, dan lain-lain.

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Paribotro Sutigno                                     
Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:  100 Inovasi Indonesia
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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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Catat Panjang
dan Berat
Sekaligus

Record Length
and Weight at
Once

Instrumentasi Pengukur Panjang dan Berat Ikan

Inovasi ini bertujuan mengantarkan nelayan dan perikanan Indonesia
menyambut era Industry 4.0, dimana selama ini penyediaan data dasar
secara real time di bidang perikanan masih terlalu lambat dan tidak akurat,
salah satunya adalah data panjang-berat ikan hasil tangkapan. Pengukuran
panjang ikan dilakukan dengan sensor ultrasonik dan infra merah
yang ditempatkan di atas papan dan dilengkapi dengan sensor berat.
Sistem dilengkapi dengan aplikasi berbasis Android untuk memudahkan
pemasukan data spesies maupun pengenal ikan lainnya dan terhubung
dengan server database sehingga hasil pengukuran dapat digunakan
bersama untuk berbagai keperluan.

This innovation aims to support Indonesian fisheries to face the Industry
4.0 challenges, because the provision of basic real-time data in the fisheries
sector is still too slow and inaccurate. One of basic data is the length and
weight of fish catch. The length measurement of fish is carried out with
ultrasonic and infrared sensors placed on a board equipped with weight
sensor. The system is running on Android-based application to facilitate
direct entry of fish data. This system is directly connected to a database
server, so that the measurement results can be used together for various
analysis purposes.
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Perspektif
Sebuah metode pengukuran massa karbon pohon yang handal bisa menjadi 
sumbangan berarti untuk mengindustrikan dan memodernisasikan sektor 
kehutanan, serta memudahkan pemanfaatan perdagangan karbon global.

Keunggulan Inovasi
l Pengukuran tidak merusak pohon 
l Cara penghitungan yang sederhana, praktis, mudah dan cepat 
l Mudah diterapkan oleh masyarakat 
l Memperkecil resiko kecelakaan dalam tugas pengukuran pohon 

Potensi Aplikasi
Alat ukur ini bisa dipakai oleh praktisi kehutanan, pengusaha industri kehutanan, 
bahkan oleh masyarakat luas .

Inovator
Nama : Elias; Nyoman Jaya Wistara   

Status Paten  : TELAH DI DAFTARKAN   

Sumber:   103 Inovasi Indonesia

Ikat ' Pinggang'
Pohon Pengukur

'Berat'
Tree's 'Mass'

Measuring
'Waist Belt'

Alat Timbangan Biomassa dan Massa Karbon
Pohon

Pengukuran "massa karbon" pohon secara reguler menjadi semakin
diperlukan dewasa ini ; baik untuk keperluan industri kehutanan, maupun
dalam rangka " carbon trading". Oleh karena itu, perlu dikembangkan alat
dan cara pengukuran biomassa pohon dan massa karbon pohon yang
mudah, tidak merusak dan akurat.

Pengembangan alat ukur biomassa dan massa karbon pohon dilakukan 
dengan dasar model persamaan alometrik. Data  yang diukur di lapangan 
dan hasil uji kadar karbon pohon di laboratorium di analisis, untuk
selanjutnya dihasilkan pita ukur massa karbon yang praktis, mudah
digunakan dan tidak merusak pohon.

Measuring carbon mass of trees regularly is now becoming more important,
for forestry industries, as well as in the context of "carbon trading". Practical
tools and methods need to be developed to support this.

Using allometric equation, trees size data from the field is analyzed and
compared with their carbon mass data in the lab. From these approach a
pratical, non-destructive and easy to use measuring band is developed.
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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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Papan Wangi 
Anti Nyamuk

Mosquito 
Repellent 

Fragrant Board

Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan 
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoides Stapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum 
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 
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Perspektif
Ketersediaan data ikan tangkapan nelayan yang real-time dan akurat akan
menciptakan nilai dan manfaat bukan hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi
seluruh stakeholders di sepanjang rantai pasok ikan, dari nelayan sampai ke
konsumen akhir.

Keunggulan Inovasi
• Menyediakan data panjang dan berat setiap ikan sekaligus
• Meningkatkan partisipasi nelayan dan pembudidaya ikan dalam pencatatan

data perikanan
• Sistem terhubung dengan server database sehingga hasil pengukuran dapat

digunakan bersama untuk berbagai keperluan

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat dimanfaatkan baik oleh pelaku perikanan tangkap maupun perikanan budidaya,
untuk keperluan statistik pemerintah, serta untuk kegiatan riset dan penelitian di bidang perikanan

Inovator
Nama : Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, MSc, Muhammad Iqbal, MSi
Status Paten : Dalam Proses Pengajuan
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lebih berguna, yaitu menawarkan substitusi material kayu dengan sifat khas alami 
anti serangga (nyamuk).

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan limbah yang dianggap tidak bermanfaat  
l Proses pembuatan cukup sederhana            
l Papan partikel yang dihasilkan memiliki bau khas akar wangi yang dapat 

mengusir nyamuk

Potensi Aplikasi
Papan partikel dapat digunakan untuk mengganti kayu sebagai bahan bangunan. 
Penemuan ini bisa digunakan pada industri peralatan dan mesin serta industri 
tekstil, kertas, dan lain-lain.

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Paribotro Sutigno                                     
Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:  100 Inovasi Indonesia
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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
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Dari Lautan
untuk Bibirmu
From the
Ocean
for Your Lips

Aplikasi Bahan Baku Bubur Rumput Laut Sargassum sp.
dan Eucheuma cottonii dalam Pembuatan Kosmetik 
Lip Balm

Pelembab bibir (lip balm) perlu mengandung antioksidan dan bahan aktif
penghambat aktivitas radikal bebas, serta bisa mengatasi permasalahan
bibir lainnya. Inovasi ini menawarkan formula/ komposisi rumput laut
Sargassum sp. dan E. cottonii optimal untuk sediaan pelembab bibir.
Pelembab yang dihasilkan memiliki nilai IC50 antioksidan sebesar 576,41
ppm; dan Loss on Drying 3,52%. Nilai pH 5,39 telah sesuai dengan SNI dan
pH balance kulit normal manusia.

Lip balm needs to contain antioxidants and other active ingredients
to inhibit free radical activities, and overcome other lip problems. This
innovation offers an optimal formula/composition of seaweed Sargassum
sp. and E. cottonii for lip balm preparations. The resulting lip balm has an
antioxidant IC50 value of 576.41 ppm; and Loss on Drying of 3.52%. The
pH value of 5.39 is in accordance with SNI standards, and pH balance of a
normal human skin.

Perspektif
Wanita akan sangat berhati-hati mengulaskan bahan apapun di bibir
mereka, sehingga produk untuk bibir yang dibuat dari bahan alami pasti
lebih merebut hati.
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Genteng Ringan
Ramah Gempa

dan Bumi
Earth and

Quake Friendly
Light Roofing

Genteng Komposit dari Limbah Kayu dan Plastik
Perspektif
Inovasi peluang besar dalam pengembangannya sebagai produk yang 
memanfaatkan barang yang tak berguna menjadi berharga.

Keunggulan Inovasi
l Ketersediaan bahan baku melimpah 
l Lebih murah, ramah lingkungan, ringan, dan tak berdebu 
l Mudah pembuatan dan pemasangannya 

Potensi Aplikasi
Bagi kontraktor perumahan maupun masyarakat luas, karena ringan juga cocok 
untuk daerah rawan gempa.

Inovator
Nama  : Agus Sutejo

Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN 

Sumber:   103 Inovasi Indonesia

Pertambahan penduduk di Indonesia perlu diiringi lebih banyak 
pembangunan perumahan sederhana dan murah. Perumahan sederhana
butuh material yang ekonomis namun berkualitas, dimana salah satunya
adalah genteng rumah.

Genteng komposit dari kayu dan plastik bisa menjadi solusi yang baik. Bahan
plastik sisa yang dipotong kecil dan dicampur dengan serbuk kayu sisa 
gergajian. Campuran diletakkan pada cetakan genteng untuk kemudian 
dipress panas. Hasil proses berupa genteng yang ringan, tahan air, dan
mudah dalam pemasangannya. Karena ringan, genteng komposit juga baik
di gunakan di daerah rawan gempa.

The ever increasing population of Indonesia demands more economical
houses. The houses require economical materials with quality, such as roof.

Composite roof from wood and plastic waste is sample to produce and
ecologically friendly. The production process is using hot press, and to keep
the cost fairly competitive and recycled wastes can be used as materials. The
end products is light, water proof and does not smell. It is also suitable for
earthquake prone area.
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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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Papan Wangi 
Anti Nyamuk

Mosquito 
Repellent 

Fragrant Board

Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan 
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoides Stapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum 
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 
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Keunggulan Inovasi
• Pembuatan kosmetika dari bahan alami langsung merupakan inovasi yang

kompetitif
• karena kosmetika lain pada umumnya menggunakan sediaan ekstrak bahan

aktif.
• Penggunaan sediaan ekstrak meningkatkan biaya produksi, serta

risiko tersisanya residu pelarut kimia dari sediaan ekstraksi.
• Dapat mengklaim sebagai produk yang lebih aman, ramah lingkungan, zero

waste, dan dijamin sepenuhnya alami.
• Belum banyak produk yang dapat mengklaim sebagai produk kosmetika yang

dibuat sepenuhnya dari kekayaan laut.
• Meningkatkan nilai tambah rumput laut yang selama ini belum termanfaatkan

optimal.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat terus dikembangkan untuk membuat produk-produk alami lainnya, untuk
menciptakan nilai tambah bagi kekayaan rumput laut Indonesia yang saat ini belum termanfaatkan.
Prosesnya yang relatif sederhana, langsung, ramah lingkungan, dan zero-waste merupakan modal
yang kompetitif di masa depan.

Inovator
Nama : Prof. Dr. Ir. Nurjanah, MS, Dr. Asadatun Abdullah, S.Pi M.Si,

Ryan Fachrozan, S.Pi
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Inovasi ini melakukan lebih dari sekadar mengubah limbah menjadi sesuatu yang 
lebih berguna, yaitu menawarkan substitusi material kayu dengan sifat khas alami 
anti serangga (nyamuk).

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan limbah yang dianggap tidak bermanfaat  
l Proses pembuatan cukup sederhana            
l Papan partikel yang dihasilkan memiliki bau khas akar wangi yang dapat 

mengusir nyamuk

Potensi Aplikasi
Papan partikel dapat digunakan untuk mengganti kayu sebagai bahan bangunan. 
Penemuan ini bisa digunakan pada industri peralatan dan mesin serta industri 
tekstil, kertas, dan lain-lain.

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Paribotro Sutigno                                     
Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:  100 Inovasi Indonesia
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Lacak Rayap
dari Bunyinya
Track Termites  
from Its Sound

Pengembangan Sistem Deteksi Rayap Tanah
Coptotermes curvignathus (Isoptera Rhinotermitidae)
Berbasis Sinyal Akustik

Rayap adalah hama yang sangat merusak bagi bangunan kayu, dan secara
visual serangan rayap tidak terlihat. Inovasi ini adalah sistem deteksi
rayap non-destruktif berdasarkan sinyal akustik, dengan akurasi 91,88%;
memperbaiki tingkat akurasi metoda Lewis et.al (2004) sebesar 89,4%
dan bersifat “agak” destruktif, karena kayu target perlu dikupas untuk
pemasangan sensor akustik.

Termites are very damaging pests for most of wooden construction,
and even worse termite attacks are not visible. This innovation is a non-
destructive termite detection system based on acoustic signals, with
detection accuracy of 91.88%; better than Lewis et al. method (2004) of
89.4% and “somewhat” destructive, because the target wood needs to be
peeled to implant the acoustic sensors.
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Perspektif
Proses sederhana mencuci hasil panen kadang tidak dilakukan karena kurangnya 
motivasi. Menyediakan alat portabel manual yang dapat langsung digunakan di 
dekat lokasi panen bisa menjadi motivasi yang baik, apalagi bila meningkatkan 
kualitas dan harga panen.

Keunggulan Inovasi
l Terpangkasnya waktu proses penanganan pasca panen rumput laut 
l Menaikkan harga rumput laut sehingga lebih menguntungkan petani budidaya 

rumput laut
l Rumput laut yang dicuci lebih bersih dari kontaminan, merata dan konsisten.

Potensi Aplikasi
Pengguna alat ini adalah pengolah/industri rumput laut dan petani rumput laut .

Inovator
Nama  : Indra Jaya, Williandi Setiawan; Ayi Rachmat; Acta Withamana 

Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Sumber:   103 Inovasi Indonesia

Mesin Cuci 
Rumput Laut

Seaweed
Washing
Machine

Alat Pencuci Rumput Laut dengan Pedal Power

Rumput laut bisa menjadi komoditas utama di Indonesia, mengingat jumlah
pesisir yang sangat luas. Selama ini proses pasca panen rumput laut masih 
menjadi kendala, dimana hasil panen yang dibeli dari petani masih dalam
kondisi basah dan kotor. Inovasi ini merupakan alat pencuci rumput laut
yang menggunakan silinder berputar digerakkan dengan kekuatan pedal
power (dikayuh).

Alat ini menggunakan bagian dari sepeda, sehingga mudah untuk dipindah-
pindahkan ke berbagai lokasi panen. Proses pencucian rumput laut menjadi
lebih mudah dan ringan dikerjakan, hasil lebih merata dan konsisten. Petani
dan pembeli mendapatkan nilai tambah dari hasil rumput laut yang sudah
bersih dan tidak terkontaminasi.

Seaweed washing machine is a portable equipment and operated by pedal
power of bicycles.

This machine is mounted on a pedicab, so that it can be brought close to
seaweed harvest area, and provide services to seaweed farmers to clean the
seaweed.
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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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Papan Wangi 
Anti Nyamuk

Mosquito 
Repellent 

Fragrant Board

Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan 
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoides Stapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum 
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 
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Perspektif
Pengujian atau deteksi yang bersifat “non-destructive”, selain tidak
mengorbankan target, biasanya memberikan keuntungan lain yaitu lebih cepat,
lebih murah, dan lebih mudah dibanding pengujian yang bersifat “destructive”.

Keunggulan Inovasi
• Non-destruktif, tidak perlu merusak kayu untuk pemasangan sensor akustik.
• Dirancang untuk mendeteksi rayap terganas di Indonesia, yakni Coptotermes

curvignathus.
• Mampu mendeteksi sinyal rayap pada dimensi kayu (cm): 20 (panjang) x 9.5

(lebar) x 2.5 (dalam).

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat ditawarkan bagi perusahaan pengendali hama (pest control), atau bagi masyarakat
umum yang ingin melakukan pemeriksaan pada bangunan mereka sendiri. Aparat pemerintah juga
dapat memanfaatkan inovasi ini, antara lain untuk pemeriksaan pohon perkotaan dari serangan
rayap, atau menjadi bagian dari inspeksi keamanan bangunan.

Inovator
Nama : Prof. Dr. Ir. Kudang Boro Seminar, M.Sc, Prof. Dr. Ir. Dodi Nandika, MS,

Dr. Akhiruddin Maddu, S.Si, M.Si, Muhammad Achirul Nanda, STP
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
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Potensi Aplikasi
Papan partikel dapat digunakan untuk mengganti kayu sebagai bahan bangunan. 
Penemuan ini bisa digunakan pada industri peralatan dan mesin serta industri 
tekstil, kertas, dan lain-lain.

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Paribotro Sutigno                                     
Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:  100 Inovasi Indonesia
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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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Limbah BBM
Sumber BBM
Fuel Waste
to Fuel Source

Pemanfaatan Gliserol Hasil Samping Industri
Biodiesel sebagai Aditif pada Water Based Mud 
dan Oil Based Mud

Water Based Mud (WBM) dan Oil Based Mud (OBM) dengan bahan aditif
gliserol dan gliserol ester, selain merupakan drilling fluids ramah lingkungan
dan biodegradable, juga merupakan stabilitor yang potensial dalam proses
pemboran. Gliserol yang digunakan untuk formulasi WBM dan OBM
adalah produk sampingan/ limbah industri biodiesel yang diproses dengan
pemurnian bertingkat sampai ke tingkat kemurnian 80% - 99%.

Water Based Mud (WBM) and Oil Based Mud (OBM) with glycerol and
glycerol esters as additives, is environmentally friendly and biodegradable
drilling fluids, and also a potential stabilizer in the petroleum drilling
process. Glycerol used for WBM and OBM formulations is byproduct / waste
of biodiesel processing, which is further processed through a multilevel
purification to a purity level of 80% - 99%.

Perspektif
Langkah konkrit pengembangan energi terbarukan untuk menggantikan
energi minyak bumi yang tak terbarukan. Bahkan produk sampingan dari
pengolahan energi terbarukan yang ramah lingkungan, dapat menggantikan
bahan tak ramah lingkungan untuk mencari sumber energi tak terbarukan.
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Mesin Tanam 3
in 1

3 in 1
Transplanter

Mesin Tanam (Transplanter) Fleksibel, 
Ergonomis, dan  Ramah Lingkungan

Perspektif
Menanam pohon bukan lagi hanya hobi, tapi juga sudah menjadi bagian dari 
industri. Oleh karena itu diperlukan inovasi, otomasi, dan mekanisasi demi efisiensi

Keunggulan Inovasi
l Mudah dioperasikan dan portable
l Rancangan mesin yang sederhana, sehingga bisa diproduksi oleh bengkel kelas 

UKM
l Ramah lingkungan karena tidak menggunakan BBM, melainkan aki (baterai).
l Tingkat kebisingan dan getaran rendah.

Potensi Aplikasi
Mesin tanam bisa dimanfaatkan oleh petani dan pekebun pada umumnya, 
mendukung program reboisasi program pembuatan biopori untuk 
penanggulangan banjir, bahkan bisa dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan 
hutan tanaman industri, maupun kegiatan-kegiatan kehutanan lainnya.

Inovator
Nama  :Unang Ridwan

Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Sumber:   104 Inovasi Indonesia

Indonesia membutuhkan mesin tanam pohon (transplanter) yang cocok
untuk kondisi lahan yang bergunung-gunung. Mesin ini memberikan
kemudahan bagi penanam dan juga ramah lingkungan. Untuk memudahkan
penanam, mesin didesain dengan bentuk yang fleksibel dan cukup mudah
untuk dibawa ke lahan tanam. Mesin ini juga cukup ergonomis karena sesuai
dengan ukuran tubuh orang Indonesia. Lebih dari itu, mata bor bisa diganti
sesuai dengan jenis bibit yang akan ditanam.

Selain itu desain yang tidak rumit memungkinkan produksi oleh bengkel
sederhana. Dengan transplanter buatan anak negeri, kembali 
menghijaukan Indonesia!

Indonesia needs a tree transplanter that is suited to the contours of the land.
This transplanter is developed to meet that challenge. It is designed
ergonomically for Indonesian people, portable, easy to use, with multi drill
heads for different seeds. The simple design allows fabrication at simple
workshops. With locally produced transplanter, let's make greener
Indonesia!
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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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Papan Wangi 
Anti Nyamuk

Mosquito 
Repellent 

Fragrant Board

Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan 
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoides Stapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum 
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 
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Keunggulan Inovasi
• Aplikasi gliserol dalam formulasi WBM dan gliserol ester untuk OBM 

menciptakan nilai tambah bagi pemanfaatan produk samping/ limbah proses 
pembuatan biodiesel.

• Gliserol maupun Gliserol Ester memiliki nilai pour point rendah dan flash 
point tinggi, sehingga tahan dipakai pada sumur dengan suhu reservoir yang 
tinggi, selain juga tahan dipakai pada pemboran sumur di laut dalam dengan 
suhu rendah, karena tidak mudah membeku.

• WBM dan OBM yang dihasilkan bersifat ramah lingkungan biodegradable, 
dan  bersumber dari bahan terbarukan.

Potensi Aplikasi
Gliserol murni dan gliserol ester yang dihasilkan membuka peluang baru yaitu perluasan aplikasi 
gliserol minyak sawit bagi industri perminyakan, khususnya sebagai aditif pada drilling fluids untuk 
pemboran sumur minyak pengembangan maupun workover sumur-sumur tua. Potensi ekonomi 
pemanfaatan gliserol dan gliserol ester sebagai bahan formulasi WBM dan OBM cukup potensial, 
mengingat komponen biaya WBM dan OBM berkisar 40-60% dari keseluruhan biaya pemboran.

Inovator
Nama : Prof. Dr. Erliza Hambali
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Inovasi ini melakukan lebih dari sekadar mengubah limbah menjadi sesuatu yang 
lebih berguna, yaitu menawarkan substitusi material kayu dengan sifat khas alami 
anti serangga (nyamuk).

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan limbah yang dianggap tidak bermanfaat  
l Proses pembuatan cukup sederhana            
l Papan partikel yang dihasilkan memiliki bau khas akar wangi yang dapat 

mengusir nyamuk

Potensi Aplikasi
Papan partikel dapat digunakan untuk mengganti kayu sebagai bahan bangunan. 
Penemuan ini bisa digunakan pada industri peralatan dan mesin serta industri 
tekstil, kertas, dan lain-lain.

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Paribotro Sutigno                                     
Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:  100 Inovasi Indonesia
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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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Lulur dari
Samudra
Oceanic Scrub

Krim Lulur dari Ekstrak Rumput Laut Cokelat
Sargassum sp. dan Karagenan

Inovasi ini menawarkan krim lulur dari ekstrak Sargassum sp. dan
karagenan, yang berfungsi menanggalkan sel kulit mati, daki dan
memberikan pelindungan bagi kulit dari radikal bebas. Sargassum sp. kaya
dengan komponen aktif alkaloid, steroid, flavonoid, dan fenol hidrokuinon,
senyawa metabolit sekunder yang berfungsi antioksidan, sehingga mampu
menghambat radikal bebas.

Scrub cream formulated from Sargassum sp. extracts and carrageenan,
aside to its main functions as scrub, also provides skin protection from
free radicals. Sargassum sp. is rich in active components, such as alkaloids,
steroids, flavonoids, phenol hydroquinone, which are secondary metabolites
that function as antioxidants.
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Perspektif
Inovasi dibilang hebat karena “banyak lebihnya”:prosesnya lebih sederhana, 
karenanya lebih mudah dilakukan, lebih cepat dan lebih ramah lingkungan, 
sehingga biayanya lebih rendah, padahal hasilnya lebih bermutu, sehingga nilainya 
lebih tinggi

Keunggulan Inovasi
l Teknologi pengujian mudah dilakukan, waktu singkat, dan biaya relatif murah.
l Kualitas benang sutra yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan yang 

diuji secara kimiawi
l Aman dilakukan dan ramah lingkungan

Potensi Aplikasi
Industri Benang Sutra Emas

Inovator
Nama  : Abdi Gunawan; Dedy Duryadi Solihin

Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Sumber:   104 Inovasi Indonesia

Mendulang 
Emas Sutra

Digging Gold
Silk

Isolasi dan Karakterisasi Bakteri Proteolitik asal Kokon
Cricula Trifenestrata yang mempengaruhi Kualitas
Sutra Emas

Nilai jual benang sutra emas bergantung pada kualitas kokon (protein yang
dihasilkan ulat sutra). Pengujian kuaitas tersebut saat ini dilakukan
menggunakan bahan baku kimia yang berpotensi mencemari lingkungan.

Teknik enzimatisasi yang ditawarkan merupakan teknik pengujian kualitas
benang baru menggunakan enzim protease (dari hasil isolasi dan
karakterisasi bakteri proteolitik unggul) yang ramah lingkungan dan mampu 
menghasilkan benang sutra emas yang bernilai jual tinggi. Pengembangan 
teknik dapat dilakukan dengan pemurnian enzim protease sehingga kualitas
benang sutra emas yang dihasilkan lebih optimal.

The value of gold silk thread depends on the quality of cocoons. The cocoons
quality testing is currently done using chemicals that could potentially
pollute the environment. A new technique uses protease enzymes (from the
isolation and characterization of proteolytic bacteria) that is simpler, more
environmentally friendly and able to add more values to the gold silk thread
itself.
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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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Papan Wangi 
Anti Nyamuk

Mosquito 
Repellent 

Fragrant Board

Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan 
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoides Stapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum 
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 
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Perspektif
Sel kulit mati sekalipun “dekil” berfungsi sebagai protective shield alami bagi
kulit kita. Jika dibuang, kulit baru kita memerlukan pelindung sementara dan
harus segera!

Keunggulan Inovasi
• Penggunaan bahan alami dari laut, yang teruji aman untuk aplikasi kosmetik

pembersih dan pelindung kulit.
• Memanfaatkan rumput laut Sargassum sp. yang nilai ekonominya rendah.
• Proses pembuatan sederhana, sehingga mudah dilakukan oleh industri skala

UKM.
• Aktivitas antioksidan tinggi (IC50 = 50,60 ppm).
• Nilai pH berada dalam batas aman sesuai standar SNI.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dikembangkan khusus untuk pembuatan krim lulur, agar dapat memanfaatkan bahan
alami dari laut yang melimpah di Indonesia, dan dapat dilakukan oleh pelaku industri kecil / industri
rumah tangga.

Inovator
Nama : Prof. Dr. Ir. Sri Purwaningsih, M.Si., Dr. Azrifitria, MSi, Apt, Rima Nur Fadhilah,

S.Pi, Eka Deskawati, M.Si
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Inovasi ini melakukan lebih dari sekadar mengubah limbah menjadi sesuatu yang 
lebih berguna, yaitu menawarkan substitusi material kayu dengan sifat khas alami 
anti serangga (nyamuk).

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan limbah yang dianggap tidak bermanfaat  
l Proses pembuatan cukup sederhana            
l Papan partikel yang dihasilkan memiliki bau khas akar wangi yang dapat 

mengusir nyamuk

Potensi Aplikasi
Papan partikel dapat digunakan untuk mengganti kayu sebagai bahan bangunan. 
Penemuan ini bisa digunakan pada industri peralatan dan mesin serta industri 
tekstil, kertas, dan lain-lain.

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Paribotro Sutigno                                     
Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:  100 Inovasi Indonesia
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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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Menjaga
Bibit Ganggang
Renik
Keeping Algae
Tiny Seeds

Teknologi Penyimpanan Isolat Mikroalgae
berfilamen Spirogyra sp.

Inovasi penyimpanan isolat mikroalgae berfilamen Spirogyra sp. dilakukan
untuk menjamin ketersediaan stok isolat. Penyimpanan isolat mikroalgae
dilakukan dalam media agar (padat) dengan menggunakan dua metode:
gores (algae surface) dan pencampuran (algae mix). Setelah satu
bulan mikroalgae masih mampu tumbuh dan berkembang, lebih lama
dibandingkan cara penyimpanan dengan media cair, lagipula media BBM
(Bold Basal Medium) yang diperlukan jauh lebih sedikit.

Storage innovation of microalgae filamentous Spirogyra sp. isolates carried
out to ensure the continuous availability of the isolates. The microalgae
isolates storage is carried out in agar (solid) media by using two methods:
algae surface and algae mix. After one month the microalgae can still grow
and propagate, much longer than the common method of storing it in liquid
media. Moreover, the media and the storage space needed are much less.
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Klona Sengon
Bebas Boktor

Boctor Free
Albazia Clones

Klon Sengon Resisten Terhadap Hama Boktor
Perspektif
Pohon sengon merupakan pohon yang multiguna dan sangat popular di 
masyarakat. Inovasi yang berhubungan dengan upaya agar pohon ini bebas 
gangguan atau penyakit, akan memberikan dampak positif yang luas untuk 
masyarakat dari segi sosial maupun ekonomi.

Keunggulan Inovasi
l Klon-klon Sengon yang dihasilkan dari proses seleksi lebih unggul dibandingkan 

dengan tanaman yang ada saat ini.
l Sengon menjadi tumbuh dan lebih cepat dan lebih baik
l Sengon menjadi resisten terhadap hama boktor
l Biaya perawatan dan produksi menjadi lebih hemat

Potensi Aplikasi
Industri berbahan dasar kayu (mebel, alat-alat rumah tangga, pulp, kertas, dan lain-
lain).

Inovator
Nama  : Ulfah J. Siregar ; Arum S. Wulandari; Noor F. Haneda

Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Sumber:   104 Inovasi Indonesia

Pohon sengon merupakan pohon yang mudah dibudidayakan, multiguna
dan memasok sekitar 70% kebutuhan kayu di Pulau Jawa. Kendala utama
dalam budidaya sengon adalah Hama Boktor yang telah menggagalkan
program sengonisasi dari Menteri Kehutanan di era 90-an. Solusi terbaik
untuk mengatasi hama ini adalah dengan cara menanam Pohon Sengon
yang resisten.

Melalui seleksi tanaman resisten pada dua provenan unggulan Sengon 
Kediri dan Solomon menggunakan aktifitas inhibitor enzim telah dihasilkan
beberapa klon Sengon yang resisten terhadap Hama Boktor. Klon-klon telah
diuji menggunakan berbagai metode dengan hasil memuaskan. Selain itu,
upaya perbanyakan klon telah berhasil dilakukan melalui kultur jaringan
secara in vitro.

The Longhorn Beetle “Boktor” pest has failed the government's Albizia
program back in the 90s. Now several flagships of Albizia tree clones
resistant to this beetle have been produced and tested. Albizia trees
resistant to Boktor in Kediri and Solomon provenances are selected using
enzyme inhibitor activity method. Then the clones were produced and
propogated using in vitro tissue cultures
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secara memuaskan pada pengolahan ikan asin. Kitosan bisa juga digunakan 
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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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Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan 
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoides Stapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum 
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  
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high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 
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Perspektif
Mutu dan keberhasilan suatu penelitian tidak hanya ditentukan oleh kompetensi
para peneliti, tapi juga sangat ditentukan oleh sarana dan manajemen pendukung
penelitian.

Keunggulan Inovasi
• Teknik penyimpanan isolat mikroalgae berfilamen adalah hal baru, selama

ini dilakukan hanya untuk algae bersel tunggal atau algae koloni.
• Masa penyimpanan lebih lama (sampai 1 bulan).
• Memungkinkan penyediaan stok siap untuk memenuhi kebutuhah industri.
• Volume penyimpanan kebih ringkas, kebutuhan media lebih sedikit, sehingga

biaya produksi dan penyimpanan lebih murah.

Potensi Aplikasi
Inovasi penyimpanan isolat mikroalga berfilamen Spirogyra sp. ini dapat dijadikan sebagai penyedia
stok siap isolat murni; untuk memenuhi kebutuhan penelitian, maupun sebagai bahan baku industri.

Inovator
Nama : Dr. Ir. Niken T. M. Pratiwi, M.Si, Inna Puspa Ayu, S.Pi, M.Si,

Tri Apriadi, S.Pi, M.Si
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Inovasi ini melakukan lebih dari sekadar mengubah limbah menjadi sesuatu yang 
lebih berguna, yaitu menawarkan substitusi material kayu dengan sifat khas alami 
anti serangga (nyamuk).

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan limbah yang dianggap tidak bermanfaat  
l Proses pembuatan cukup sederhana            
l Papan partikel yang dihasilkan memiliki bau khas akar wangi yang dapat 

mengusir nyamuk

Potensi Aplikasi
Papan partikel dapat digunakan untuk mengganti kayu sebagai bahan bangunan. 
Penemuan ini bisa digunakan pada industri peralatan dan mesin serta industri 
tekstil, kertas, dan lain-lain.

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Paribotro Sutigno                                     
Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:  100 Inovasi Indonesia
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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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Nelayan Jaman  
Industri 4.0
Fishermen
of Industry 4.0
Era

Sistem Pemantau Elektronik Kapal-kapal Ikan
Tradisional

Inovasi bertujuan mengantarkan nelayan agar tidak tertinggal di era Industri
4.0. Sistem pemantau dilengkapi dengan mobile apps fishER (Fisheries
Electronic Reporting) yang mudah dipasang di kapal. Melalui sistem
pemantau ini dapat ditelusuri dan direkam jejak operasi penangkapan ikan, 
sehingga dari waktu ke waktu nelayan dapat dengan cepat mengefisienkan
waktu dan biaya operasionalnya, tanpa setiap kali harus “mencari-cari”
ikan lagi.

This innovation is to help traditional fishermen to survive in the era of
Industry 4.0. This fishER (Fisheries Electronic Reporting) mobile apps can
easily be installed in ordinary fishing boat. This system can record and trace
of the fishing operations, such that the fisherman can make the fishing
cruise more effiently, without having to look for fish again and again.
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Perspektif
Mengembangkan material maju dari sumber yang baru, jika dilakukan secara 
sekaligus dengan mengembangkan aplikasinya secara lintas sektor, berpotensi 
menciptakan berbagai karya inovasi yang besar.

Keunggulan Inovasi
l Material maju hidroksiapatit diperoleh dari bahan limbah.
l Hidroksiapatit bisa digunakan sebagai bahan pengisi pada bedah ortopedi.
l Hidroksiapatit juga adalah bahan baku bio-keramik yang berpotensi menjadi 

substitusi bahan baku impor.
l Bahan baku tulang ikan tersedia murah dan melimpah.

Potensi Aplikasi
Sebagai bahan baku material maju bio-keramik untuk bidang militer, otomotif, 
penyaring partikel pada mesin diesel, dan juga menjadi substitusi produk 
piezoceramics sensor, menggantikan bahan baku impor.

Inovator
Nama  : Bambang Riyanto.; Nurrahman

Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Sumber:   104 Inovasi Indonesia

Kebal Peluru
dengan Tulang

Ikan
Bullet Proof

with Fish Bone

Militer Modern dengan Keramik Tulang Ikan
(Fish Bone Military Modern)

Tentara butuh peralatan dan perlindungan ekstra karena sifat pekerjaannya.
Dari beberapa inovasi teknologi militer, salah satunya adalah bahan kevlar
rompi tahan peluru, yang dikombinasikan dengan komposit keramik
performa tinggi. Material yang digunakan antara lain adalah hidroksiapatit
untuk membentuk biokeramik. Komposit keramik bisa juga untuk bidang
otomotif, penyaring partikel pada mesin diesel, dan juga menjadi substitusi
produk piezoceramic sensor.

Inovasi yang ditawarkan adalah proses pengolahan limbah tulang ikan
menjadi serbuk hidroksiapatit dengan kandungan mineral 57.5%. Proses
ekstraksi melalui beberapa tahapan metode pemanasan, dekomposisi,
pembuatan dan karakterisasi keramik performa tinggi.

Ceramics are used in many areas, from military, automotive, to sensors. New
type of high performance bio-ceramics, comes from natural resources such
as hidoxyapatit found abundant in fish bone. The extraction involves several
methods of thermal and decomposition of fish bone, to make and
characterize high performance ceramics. The process produces powder with
57.5% of mineral content.
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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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dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 
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Perspektif
Di era global sekarang ini, pekerjaan bukan lagi demi perjuangan dan heroisme.
Sudah saatnya slogan tersebut diganti menjadi “efektifitas” dan “daya saing”.

Keunggulan Inovasi
• Sistem yang kompak, handal, kedap air, dan dapat dioperasikan dalam waktu

yang lama tanpa harus di-charge, serta harga per unit yang sangat kompetitif. 
• Data dapat diakses/diunduh via website, serta tersedia aplikasi sistem

pelaporan sesuai kebutuhan.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat diaplikasikan praktis di semua kapal-kapal ikan tradisional yang jumlahnya ratusan
ribu itu yang tersebar di seluruh pantai Indonesia dan juga di negara lain. Aplikasi inovasi ini juga
dapat menunjang berbagai riset kelautan dan perhubungan laut

Inovator 
Nama : Prof. Dr. Indra Jaya, Muhammad Iqbal, MSi
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Inovasi ini melakukan lebih dari sekadar mengubah limbah menjadi sesuatu yang 
lebih berguna, yaitu menawarkan substitusi material kayu dengan sifat khas alami 
anti serangga (nyamuk).

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan limbah yang dianggap tidak bermanfaat  
l Proses pembuatan cukup sederhana            
l Papan partikel yang dihasilkan memiliki bau khas akar wangi yang dapat 

mengusir nyamuk

Potensi Aplikasi
Papan partikel dapat digunakan untuk mengganti kayu sebagai bahan bangunan. 
Penemuan ini bisa digunakan pada industri peralatan dan mesin serta industri 
tekstil, kertas, dan lain-lain.

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Paribotro Sutigno                                     
Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:  100 Inovasi Indonesia
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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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Pantau
Kesuburan
Perairan

Monitoring
Aquatic
Fertility

Instrumen Digital Pengukur Warna dan Tingkat
Kecerahan Perairan

Pengukuran kecerahan perairan penting dilakukan untuk menilai tingkat
kesuburan suatu perairan baik perairan darat seperti danau, bendungan,
tambak dan sungai, maupun perairan laut. Inovasi ini dikembangkan
berdasarkan alat pengukur kecerahan perairan konvensional Secchi Disk,
agar dapat memberikan hasil yang lebih objektif, dan tidak tergantung
operator sebagaimana pada alat Secchi Disk. Hasil inovasi mampu
memberikan informasi kedalaman kecerahan perairan secara lebih akurat
dan konsisten, selain juga dapat memberikan informasi tentang profil
vertikal kecerahan dan warna (RGB) terhadap kedalaman perairan.

Measurement of waters transparency is important to assess the fertility of
a waters both inland waters such as lakes, dams, ponds and rivers, as well
as sea waters. This innovation was developed based on the conventional
water brightness measuring devices Secchi Disk, so that it can provide
more objective results, not operator dependent as in Secchi Disk devices.
This innovation provide a more accurate and consistent water brightness
depth information, besides being able to provide information about vertical
brightness and color (RGB) profiles of water depth.
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Perspektif
Berbagai inovasi dikembangkan untuk meningkatkan produktifitas hasil panen, 
padahal tidak kurang pentingnya untuk menjaga nilai panen tersebut terus tinggi 
sampai di tangan konsumen. Menjaga nilai panen buah-buahan pada 
kenyataannya sering lebih bernilai ketimbang meningkatkan hasil panen.

Keunggulan Inovasi
l Teknologi tepat guna dengan potensi ekonomi yang tinggi untuk skala nasional 

maupun internasional.
l Perkembangan penerapannya tidak terbatas pada buah pepaya, tetapi juga 

untuk buah klimatik lainnya seperti pisang dan apel.
l Bahan baku sekam padi yang merupakan limbah pertanian, sehingga sangat 

mudah untuk diperbanyak ke dalam skala industri dan pengganti styrofoam 
yang tidak ramah lingkungan.

Potensi Aplikasi
Segala jenis usaha atau bisnis yang berhubungan dengan buah-buahan, dan 
memerlukan proses penanganan yang lebih baik dan distribusi yang lebih luas.

Inovator
Nama  : Mohammad Wahyu Sautomo; Winarso D Widodo; Andi 

Nurzamzam Arman; Nazi; Eska Wardana; Haryati Widyastuti

Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Sumber:   105 Inovasi Indonesia

Kotak Ajaib agar 
Tahan Lama

Magic Box for
Longer Lasting

Magic Box; Wadah Penyimpanan Praktis dalam 
Memperpanjang Daya Simpan dan Mengurangi Kerusakan 
Selama Distribusi Hasil Pascapanen Buah Pepaya (Carica
papaya)

Proses penyimpanan dan distribusi buah (dalam hal ini pepaya) oleh petani
masih dilakukan secara konvensional, dengan pengemas sederhana seperti
keranjang atau kardus. Akibatnya, kualitas dan harga pepaya menjadi turun
di mata konsumen.

Magic box dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Dinding Magic Box
di buat dari kombinasi bahan-bahan yang berfungsi untuk menghambat laju 
pematangan maupun pembusukan buah, melindungi pepaya dalam 
transportasi, maupun hal lain yang dapat merusak pepaya. Karya inovasi ini
dapat juga digunakan untuk berbagai jenis buah lain seperti pisang atau
apel.

Traditionally farmers store the harvested papayas and other fruits
conventionally in cardboards or baskets, which is not safe for the fruits and
make the quality deteroriates during storage, handling and transportation.

Magic Box is designed to overcome such fruit storage and handling
problems. It is develoved from composite materials that inhibit fruit ripening
process. It also protects fruits from microbes or animals, and safeguard
them from impacts during handling. Magic box can be used for handling
other fruits, such as bananas and apples.
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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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Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 
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Perspektif
Kecerahan perairan seringkali menunjukkan seberapa baik perlakuan kita pada 
ekosistem perairan. Pemantauan hal ini bisa memberikan peringatan dini, untuk 
menghindarkan berbagai musibah perairan.

Keunggulan Inovasi
• Menggunakan sensor elektronik untuk menghasilkan pengukuran yang 

objektif, tidak operator dependent.
• Memberikan hasil yang lebih lengkap dan terinci, termasuk pengukuran 

profil intensitas cahaya dan warna (RGB) terhadap kedalaman perairan.
• Dapat digunakan di perairan dangkal maupun perairan dalam.
• Data yang diperoleh dapat disimpan secara elektronik, dan dapat dilihat 

secara langsung di layar display.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat diaplikasikan di semua kegiatan perairan; baik tambak, sungai, danau; maupun 
di perairan laut seperti budidaya keramba ikan, budidaya rumput laut, serta berbagai kegiatan 
oseanografi.

Innovator
Nama : Prof. Dr. Ir. Indra Jaya, MSc, Muhammad Iqbal, MSi, Agist Saeful Anggara
Status Paten : Dalam Proses Pengajuan
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Perspektif
Inovasi ini melakukan lebih dari sekadar mengubah limbah menjadi sesuatu yang 
lebih berguna, yaitu menawarkan substitusi material kayu dengan sifat khas alami 
anti serangga (nyamuk).

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan limbah yang dianggap tidak bermanfaat  
l Proses pembuatan cukup sederhana            
l Papan partikel yang dihasilkan memiliki bau khas akar wangi yang dapat 

mengusir nyamuk

Potensi Aplikasi
Papan partikel dapat digunakan untuk mengganti kayu sebagai bahan bangunan. 
Penemuan ini bisa digunakan pada industri peralatan dan mesin serta industri 
tekstil, kertas, dan lain-lain.

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Paribotro Sutigno                                     
Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:  100 Inovasi Indonesia
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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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Pengemulsi
dari Limbah
Singkong

Emulsifier from
Cassava Waste

Produksi Xanthan Gum Skala Pengembangan
Menggunakan Limbah Padat Tapioka

Xanthan gum merupakan polisakarida ekstra selular yang dihasilkan dari
fermentasi dekstrosa oleh bakteri Xanthomonas campestris. Xanthan gum 
digunakan sebagai stabilizer, pengental, dan pengemulsi, bahkan berperan
penting dalam pertambangan minyak bumi. Pembuatan xanthan gum
memerlukan sumber karbon yang umumnya diperoleh dari glukosa dan
sukrosa yang harganya relatif mahal. Inovasi ini memanfaatkan limbah
padat tapioka yang ketersediaannya melimpah dan murah, sebagai sumber
karbon untuk membuat xanthan gum. Hasil uji karakteristik menunjukkan,
bahwa produk xanthan gum yang dihasilkan cukup baik dan spektrumnya
tidak berbeda dibandingkan dengan produk xanthan gum komersial.

Xanthan gum is an extra cellular polysaccharide produced from dextrose
fermentation by Xanthomonas campestris. Xanthan gum is used as a
stabilizer, thickener and emulsifier, and even plays an important role in
petroleum mining. The production of xanthan gum requires a carbon
source, which is generally obtained from glucose and sucrose, which are
relatively expensive. This innovation utilizes tapioca solid waste which is
abundant and inexpensive as a carbon source for making xanthan gum. The
characteristic test results showed that the quality of xanthan gum products
from tapioca waste is comparable to commercial xanthan gum products.
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Perspektif
Informasi dan komunikasi atas ketersediaan dan lokasi stok darah bisa menjadi 
penentu hidup matinya seseorang. Menjadikannya tersedia, selalu terbarukan dan 
bisa diakses kapanpun juga bisa menyelamatkan banyak jiwa.

Keunggulan Inovasi
l Sistem informasi persediaan darah berbasis web pertama di Indonesia
l I-Blood Bank juga dikembangkan dalam versi mobile untuk mengakomodasi 

kebutuhan user yang menggunakan smartphone, tablet dan sebagainya.
l Efektif dan efisien dalam mencari persediaan darah untuk calon resipien
l Memfasilitasi penyebarluasan informasi permintaan saat tidak adanya darah 

dan dibutuhkan donor pengganti.

Potensi Aplikasi
Sistem informasi ini telah direncanakan akan diimplementasikan secara nasional 
oleh Unit Donor Darah Pusat (UDDP) PMI. Sistem ini didesain untuk bank darah, 
namun konsepnya bisa diterapkan untuk produk maupun sistem informasi publik 
lainnya.

Inovator
Nama  : Novaldo Caesar; Viani Rahmawati; Fiqrotul Ulya; Fahri 

Amirullah; Sony Hartono Wijaya

Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Sumber:   105 Inovasi Indonesia

Lacak Darah
Selamatkan

Jiwa
Track Blood

Save Life

I-Blood Bank: Mengurangi Resiko Kekurangan
Persediaan Darah di Seluruh Cabang PMI
Menggunakan Sistem Informasi Persediaan Darah

Kurang terintegrasinya informasi dan sulitnya untuk menginformasikan
kekurangan stok darah yang menyebabkan proses pasok silang lambat
dilaksanakan dan hal ini mengancam jiwa pasien yang membutuhkan darah.
Indonesian Blood Bank (I- Blood Bank) adalah sistem informasi stok darah
berbasis web pertama, yang membantu Palang Merah Indonesia (PMI)
mengintegrasikan informasi stok darah di semua cabang PMI secara real-
time, sehingga memudahkan komunikasi kekurangan atau kelebihan stok 
darah di setiap cabang.

I-Blood Bank membantu penyedia layanan kesehatan, menghemat biaya
dan upaya keluarga pasien,juga memastikan darah digunakan secara efektif.
Sistem ini dilengkapi mekanisme media sosial, menghubungkan pemohon
dengan pendonor.

The Indonesian Blood Bank (I-Blood Bank) is an information system that
provides blood inventories in each Indonesian Red Cross(IRC/PMI) centers,
and provides the real-time information through web technologies.

The system makes it easy to communicate the supply and demand of
bloods,making sure that the right blood supply can be located when it is
needed.
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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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Papan Wangi 
Anti Nyamuk

Mosquito 
Repellent 

Fragrant Board

Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan 
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoides Stapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum 
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 
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Perspektif
Pemahaman tentang aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepekaan
pada permasalahan lingkungan sekitar adalah modal dasar berinovasi.

Keunggulan Inovasi
• Inovasi ini memanfaatkan limbah padat tapioka sebagai sumber karbon,

yang sering justru menjadi masalah pencemaran lingkungan
• Limbah padat tapioka tersedia melimpah, dan harganya murah, dan belum

optimal dimanfaatkan.
• Produk yang dihasilkan berkualitas baik dan spektrumnya tidak berbeda

dibandingkan dengan produk xanthan gum komersial.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini berpotensi diaplikasikan untuk memproduksi xanthan gum dengan mutu dan harga yang
kompetitif, dengan memanfaatkan sumber karbon dari limbah yang murah.

Inovator
Nama : Dr. Ir. Akhmad Endang Zainal Hasan, M.Si; Dr. Aton Yulianto, Meng; Siwi Putri

Andini
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 
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Rumah Idaman
Para Lele
The Catfish
Dream Home

Peningkatan Kuantias dan Kualitas Benih Ikan Lele
melalui Penerapan Teknologi Microbial Environment
Conditioning for Aquaculture (MECA)

Inovasi teknologi ini mengatasi masalah penyediaan benih ikan lele dengan
teknologi Microbial Environment Conditioner for Aquaculture (MECA).
Dengan teknologi ini, limbah nutrien dapat diminimalkan, kualitas air tetap
optimal, penggunaan pakan lebih efisien, serta menghasilkan flok yang
mengandung berbagai komponen bioaktif yang menunjang kesehatan
dan pertumbuhan ikan lele. Dengan sistem MECA, tingkat kesuburan
reproduksi induk, derajat penetasan telur, survival activity index larva,
dan kinerja pemeliharaan larva ikan lele; kesemuanya hasil yang lebih baik
dibandingkan kontrol.

This innovation overcomes the problem of catfish seeds production with
Microbial Environment Conditioner for Aquaculture (MECA) technology.
Through this technology, feed waste can be minimized, water quality
remains optimal, and it produces floc containing various bioactive
components that support the health and the growth of catfish. With the
MECA system, the reproductive fertility rate of the parent, the hatching
rate of eggs, the larvae survival activity index, and the larvae growth
performance of the catfish; were all better than the control groups.
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Perspektif
Masalah pencemaran udara sudah menjadi demikian komplek dan dinamis, 
khususnya di perkotaan yang padat penduduknya. Sistem monitoring polusi yang 
jauh lebih responsif, dengan memanfaatkan teknologi era internet, diperlukan 
untuk menghindarkan masyarakat dari ancaman kesehatan massal yang serius.

Keunggulan Inovasi
l Mampu memantau dan melaporkan tingkat pencemaran NO di udara secara 2

in-situ dan secara real-time
l Biaya operasional lebih murah dibandingkan metoda saat ini
l Inovasi telah dipatenkan
l Dapat dikembangkan ke berbagai aplikasi selain pengendalian lingkungan 

publik, misalnya untuk di lingkungan industri, atau untuk pemantauan bahaya 
NO akibat erupsi gunung berapi.2

Potensi Aplikasi
Dirancang untuk monitoring dan pengendalian pencemaran NO secara umum, 2

termasuk polusi udara di perkotaan, di lingkungan industri yang menghasilkan NO , 2

maupun dalam penanggulangan bencana lingkungan lainnya.

Inovator
Nama  : Mamat Rahmat; Husin Alatas; Arief Sabdo Yuwono; Kundang 

Boro Seminar; Erus Rustami; Muhammad Azis; Wenny Maulina; 
Dita Rahayu Budiarti

Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN 

Sumber:   105 Inovasi Indonesia

SPPD: Sistem
Peringatan
Polusi Dini

PEWS: Pollution
Early Warning

System

Sistem Pendeteksi Nirkabel Gas Nitrogen Diokasida
(NO ) Berbasis Sensor Kristal Fotonik dan Efek Beer2

Lambert

Nitrogen Dioksida (NO ) adalah gas berbahaya yang mengganggu dan 2

melemahkan sistem pernapasan, bahkan berakibat kematian. Oleh karena itu
konsentrasi gas NO di udara perlu dipantau secara kontinyu. Metode2

pengukuran NO yang ada saat ini berbasis analisis kimia melalui proses2

penyerapan yang makan waktu, sehingga data tidak dapat ditampilkan secara
langsung.

Inovasi ini melakukan pengukuran kadar NO di udara dengan menggunakan2

sensor optik yang dilengkapi dengan sistem akuisisi data nirkabel. Hasil
pengukuran ”in-situ” dapat diperoleh secara real-time, sehingga dapat dilakukan
tindakan peringatan, pencegahan, dan antisipasi dengan segera, saat kadar gas
NO di udara mendekati atau melebihi ambang batas yang ditetapkan.2

Nitrogen Dioxide (NO ) pollution in the air is harmful for health,that can even2

cause fatalities. Therefore continuos monitoring of  NO in the air is advisable.2

The current NO monitoring is done by means of chemical analysis in2

laboratory,that requires some times to get the result.

This innovation proposes the use of “in-situ” optical sensor to measure NO level2

in real time. The data can then be transmitted via internet to the central
database. In the event that NO level in the air reaches its safety threshold, public2

warning systems, as well as other countermeasures can immediately be
implemented.
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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.

415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia Tahun 2018

02

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations

Papan Wangi 
Anti Nyamuk

Mosquito 
Repellent 

Fragrant Board

Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan 
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoides Stapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum 
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 

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.

415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia Tahun 2018

02

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations

Papan Wangi 
Anti Nyamuk

Mosquito 
Repellent 

Fragrant Board

Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan 
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoides Stapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum 
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 

415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia Tahun 2018

02

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations

Papan Wangi 
Anti Nyamuk

Mosquito 
Repellent 

Fragrant Board

Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan 
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoidesStapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum 
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 

415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia Tahun 2018

02

Papan Wangi 
Anti Nyamuk

Mosquito 
Repellent 

Fragrant Board

Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan 
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoides Stapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum 
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 

167

Perspektif
Pemahaman tentang ekosistem dan bioteknologi, telah mengantarkan kita
kepada teknik budidaya ikan lele yang sangat produktif dan efisien.

Keunggulan Inovasi
• Inovasi ini bermanfaat bagi pembudidaya ikan, karena meningkatkan kualitas 

induk, kualitas benih, dan kualitas produksi ikan lele sekaligus.
• Menghasilkan pakan alami tambahan bagi ikan lele, sehingga pakan yang

diberikan dapat lebih efisien
• Penggunaan air untuk kegiatan budidaya juga akan lebih efisien dan kualitas

air tetap optimal.
• Meminimalkan pencemaran lingkungan, serta tidak membahayakan

organisme lainnya yang berada di sekitar lingkungan budidaya.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini berpotensi untuk diaplikasikan pada budidaya ikan lele berskala masyarakat ataupun
skala industri, dengan memanfaatkan limbah yang ada seperti molases atau limbah tepung lainnya,
menjadi manfaat bagi ekonomi masyarakat, sekaligus memelihara kelestarian lingkungan.

Inovator 
Nama : Dr. Julie Ekasari (Ketua Tim), Prof. Dr. Muhammad Zairin Jr.,

Prof. Dr. Muhammad Agus Suprayudi, Prof. Dr. Widanarni
Status Paten : Belum Didaftarkan
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anti serangga (nyamuk).

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan limbah yang dianggap tidak bermanfaat  
l Proses pembuatan cukup sederhana            
l Papan partikel yang dihasilkan memiliki bau khas akar wangi yang dapat 

mengusir nyamuk

Potensi Aplikasi
Papan partikel dapat digunakan untuk mengganti kayu sebagai bahan bangunan. 
Penemuan ini bisa digunakan pada industri peralatan dan mesin serta industri 
tekstil, kertas, dan lain-lain.

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Paribotro Sutigno                                     
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Saung Iklim
Climatic House Saung Iklim

Inovasi “Saung Iklim” menyediakan wadah untuk pengembangan kapasitas
petani (padi) melalui media interaktif berbasis web, khususnya untuk
meningkatkan literasi tentang perubahan iklim, dan membuat prediksi
waktu tanam yang tepat dengan mempertimbangkan informasi tanah,
golongan air, dan manajemen pertanian sesuai tipe iklim di wilayahnya.
Fitur “Saung Iklim” meliputi paket pembelajaran/ pelatihan bagi petani
tentang dampak iklim ekstrim terhadap produksi pertanian, dilengkapi
dengan perangkat keras interaktif yang dapat digunakan di lapangan
(saung), untuk menganalisis informasi curah hujan berbasis tipe wilayah
iklim dan memprediksi produksi tanaman secara cepat pada berbagai
kondisi iklim ekstrim.

Saung Iklim (literally: Climate Cabin) innovation provides a forum for
developing (rice) farmers’ competencies through web-based interactive
media, specifically to improve their literacy on climatic change, and
capability to make appropriate predictions of planting time by considering
land, water availability, and general agricultural management according
to specific climatic condition in their territory. The Climate Cabin’s feature
includes a learning / training package for farmers on extreme climate
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Perspektif
Mengindustrikan tanaman pangan dapat memberikan dampak ekonomi yang 
besar bagi masyarakat mengingat tingginya nilai ekonomi, beragamnya manfaat 
dan besarnya permintaan pasar domestik maupun ekspor akan kelapa kopyor.

Keunggulan Inovasi
l Produksi bibit kopyor yang dihasilkan true-to-type
l Meningkatnya jumlah produksi buah kopyor total dan buah kopyor per tandan
l Integrasi teknik budidaya kelapa dan budidaya lebah madu dapat 

meningkatkan persentase buah kopyor jadi per tandan, juga nilai tambah 
ekonomi dari budidaya lebah madu.

Potensi Aplikasi
Industri makanan dan agribisnis baik skala besar, menengah maupun kecil.

Inovator
Nama  : Sudarsono; Hengky Novarianto; Sudrajat; Meldy LA Hosang; 

Diny Dinarti; Megayani Sri Rahayu; Ismail Maskromo

Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Sumber:   105 Inovasi Indonesia

Kelapa Kopyor
Kian Kopyor
Scrambling
Scrambled

Coconuts

Produksi Bibit Kelapa Kopyor True to Type dengan
Persilangan Terkontrol dan Peningkatan Produksi
Buah Kopyor dengan Polinator Lebah Madu

Kopyor adalah buah kelapa yang perkembangannya abnormal, tetapi justru
menghasilkan daging buah yang lembut, tidak melekat pada tempurung
kelapanya, serta rasa gurih yang digemari. Permintaan akan kelapa kopyor
belum dapat terpenuhi, karena hanya tergantung pada proses alami 
pembentukan kelapa menjadi kopyor.

Inovasi ini memanfaatkan teknik pembenihan true-to-type (murni sesuai induk)
kelapa hibrida melalui persilangan terkontrol untuk menghasilkan bibit pohon
kelapa kopyor unggul, dengan tingkat probabilitas pembentukan kelapa kopyor
yang lebih tinggi. Inovasi ini juga melakukan perbaikan teknik budidaya, melalui
penggunaan lebah madu sebagai polinator, teknologi drainase, jarak tanam,
pemupukan dan pengendalian hama, untuk menghasilkan lebih banyak kelapa
kopyor.

Kopyor is an abnormal coconut, with crumbly and loose meat, tastes good and is
sought by its consumers. Until now, the demand is much higher than supply.

The innovation uses controlled cross breeding to create true to type coconut
hybrid seeds to produce more of this abnormal coconut. It uses bee as
pollinators, and increase the productivity through proper cropping pattern,
drainage technology and pest control.
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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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Papan Wangi 
Anti Nyamuk

Mosquito 
Repellent 

Fragrant Board

Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan 
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoides Stapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum 
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 
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impacts to agricultural production, equipped with interactive hardware that can
be used in the field, to analyze the regional rainfall information, and estimate the
crop production output at various extreme climatic conditions.

Perspektif
Pola pikir petani perlu diubah, dari sepenuhnya hanya menggantungkan nasib
pada kehendak alam, menuju keyakinan bahwa mereka dapat memanfaatkan
dan bekerjasama dengan alam.

Keunggulan Inovasi
• Secara terpadu menyediakan bagi petani (padi) berbagai layanan informasi

terkait dengan perubahan iklim
• Menyediakan informasi dan paket-paket pembelajaran/pelatihan tentang

cara mengantisipasi dampak iklim terhadap tanaman (padi)
• Menyediakan perangkat keras interaktif yang dapat digunakan di lapangan

(saung), untuk menganalisis informasi iklim dan memprediksi produksi
tanaman (padi) pada berbagai kondisi iklim.

Potensi Aplikasi
Saung Iklim berpotensi dijadikan sebagai model
dan aplikasi pengembangan kapasitas petani
berbasis internet dalam lingkup nasional. Saung
iklim juga dapat dimanfaatkan untuk membantu
pemerintah dalam mengalokasikan bantuan
sarana produksi pertanian (saprotan) secara
tepat sasaran.

Inovator 
Nama : Perdinan Yon Sugiarto; I Putu

Santikayasa; Tri Atmaja; Ryco
Farysca; Adi Rizki; Abdul Basit;
Enggar Yustisi Arini; Rendy
Prihansyah

Status Paten : Belum Didaftarkan
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Penemuan ini bisa digunakan pada industri peralatan dan mesin serta industri 
tekstil, kertas, dan lain-lain.
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Sumber:  100 Inovasi Indonesia

501 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
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tekstil, kertas, dan lain-lain.

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Paribotro Sutigno                                     
Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:  100 Inovasi Indonesia
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Tak Perlu
Pencet-Pencet

Ripeness for
Sure

Indikator Pendeteksi kematangan Buah

Konsumen seringkali memencet bahkan melukai kulit buah untuk
mengetahui tingkat kematangannya, sehingga merusak kualitas buah.
Inovasi ini mengembangkan label pendeteksi kematangan buah
berdasarkan indikator warna. Seiring dengan pematangan buah, terjadi
penambahan produksi gas etilen yang memicu perubahan warna label.
Pada saat buah mengkal, label berwarna kuning transparan, ketika buah
menjadi matang label berubah menjadi biru, dan selanjutnya warna label
berangsur berubah menjadi hijau yang menandakan buah telah menjadi
terlalu masak (overripe). Label ini memudahkan konsumen memilih buah
sesuai dengan tingkat kematangan yang diinginkan tanpa merusak kualitas
buah.

Consumers often have to squeeze and even peel the skin of the fruit to
determine the level of its ripeness, thus damaging the fruit. This innovation
developed a label for detecting fruit ripeness based on color indicators.
Along with fruit ripening, ethylene gas production increases which triggers
label color changes. When the fruit is unripe the label color is transparent
yellow, when the fruit is ripening the label turns blue, and then the label
color gradually turns green which indicates the fruit has become overripen.
This label makes it easy for consumers to select fruit according to the
desired level of ripeness, without damaging the fruit.
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Perspektif
Pada awalnya, harga ditentukan oleh sumber daya alam dan kebutuhan, kemudian 
ditentukan oleh teknologi pengolah sumber alam. Sumber alam yang nilainya 
terlalu rendah, kini dibantu oleh teknologi menjadi lebih bernilai, bisa 
menggantikan sumber lainnya yang harganya sudah terlalu tinggi.

Keunggulan Inovasi
l Menggantikan cocoa butter dengan biaya lebih murah
l Mengembangkan produk turunan kelapa/kelapa sawit bernilai tinggi, dan 

membantu mengurangi ketergantungan industri pada ketidakpastian harga 
komoditas minyak kelapa dan minyak sawit

Potensi Aplikasi
Inovasi ini berpotensi ditawarkan sebagai Cocoa Butter Substitutes (CBS) yang lebih 
murah, maupun pengembangan produk-produk makanan dan kosmetik yang 
semula terlalu mahal jika harus menggunakan lemak coklat.

Inovator
Nama  : Mursalin

Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber:   105 Inovasi Indonesia

Kelapa Punya
Lemak, Cokelat 

Punya Nama
Coconut Got

Fat, Cocoa Got
Fame

Teknik Pembuatan Trigliserida Rantai Menengah secara
Fraksinasi dan Teknologi Pencampurannya dengan Stearin 
Minyak Sawit untuk Memproduksi Cocoa Butter

Lemak cokelat adalah lemak yang dihasilkan dari kakao dan memiliki harga
yang tinggi karena tingginya permintaan sebagai bahan baku untuk
makanan dan kosmetik yang bermutu tinggi.

CBS (Cocoa Butter Substitutes) adalah pengganti lemak cokelat dari minyak
nabati yang diolah menggunakan metode kimia khusus. Melalui inovasi ini ,
minyak kelapa atau minyak sawit dapat diolah menjadi CBS dengan kualitas 
setara dengan lemak cokelat sehingga dapat dijual dengan harga yang lebih 
tinggi dari minyak kelapa atau minyak sawit.

Cocoa Butter Subtitutes (CBS) can be made from vegetable oils through
special chemical processes.

With this innovation, coconut or palm oil can be converted into CBS, at
comparable quality to genuine cocoa butter, thus command better price
than coconut/palm oil.
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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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Papan Wangi 
Anti Nyamuk

Mosquito 
Repellent 

Fragrant Board

Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan 
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoides Stapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum 
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 
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Perspektif
Teknologi dibutuhkan manusia untuk menterjemahkan sinyal kematangan yang
sebenarnya dikirimkan buah; namun lebih dimengerti oleh hewan ketimbang
oleh manusia. Dengan teknologi ini, menduga-duga, kecewa dan marah-marah,
semoga akan tinggal jadi sejarah.

Keunggulan Inovasi
• Produk buah-buahan dapat berkomunikasi dengan konsumen melalui label

di kemasan
• Tingkat dan perubahan kematangan buah dapat dinformasikan secara

otomatis, cepat, dan tepat.
• Sangat membantu memilih buah, khususnya bagi buah-buah yang tidak

berubah warna kulit dalam proses pematangannya.
• Buah pada rak pajang terhindar dari kerusakan akibat konsumen yang

memencet, mengupas atau melukai buah untuk mengetahui kematangan
buah.

Potensi Aplikasi
Aplikasi komersial indikator kematangan buah masih sangat prospektif dengan merebaknya fresh
market atau toko buah-buahan.

Inovator 
Nama : Dr. Endang Warsiki, S.TP., MSi, Prof. Dr. Ir. Khaswar Syamsu, MSc,

Dr. Chananpat Rardniyom, Dr. Ade Iskandar, Vivin Jenika Putri,
Alberto Berchmans Perangin-angin

Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
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anti serangga (nyamuk).
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l Memanfaatkan limbah yang dianggap tidak bermanfaat  
l Proses pembuatan cukup sederhana            
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mengusir nyamuk

Potensi Aplikasi
Papan partikel dapat digunakan untuk mengganti kayu sebagai bahan bangunan. 
Penemuan ini bisa digunakan pada industri peralatan dan mesin serta industri 
tekstil, kertas, dan lain-lain.

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Paribotro Sutigno                                     
Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:  100 Inovasi Indonesia
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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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Star-Trex
Alat Transportasi yang Aman dan Mandiri Energi
untuk Penambangan Belerang di Gunung Ijen

Inovasi Star-Trex (Sulphur Transporting Machine) adalah gerobak
pengangkut yang dikembangkan untuk membantu petambang belerang
mengangkut belerang dari atas gunung secara lebih efektif, lebih aman,
dan mandiri energi. Motor listrik DC 500 W 24 V dipakai saat gerobak
naik menuju puncak gunung dalam keadaan kosong. Saat turun dengan
sekitar 230-250 kilogram hasil tambang, dua buah motor beralih berfungsi
menjadi generator yang menghasilkan listrik yang disimpan di dalam dua
unit aki dengan kapasitas masing-masing 12 V, 45 Ah. Energi listrik yang
dipanen ternyata lebih besar dibandingkan energi yang digunakan, dengan
surplus sekitar 19 kJ. Dengan kondisi tersebut Star-Trex dapat dikatakan
mandiri energi.

Star-Trex Innovation (Sulfur Transporting Machine) is a transport cart
developed to help brimstone miners to transport their mining products from
the mountain in a more effective, safer, and energy-independent manner.
The DC 500 W 24 V electric motor is used when the cart goes up to the top of
the mountain empty. When coming down with about 230-250 kilograms of
brimstone, the two motors function as generators that produce electricity
stored in two batteries of 12 V, 45 Ah each. The electricity generated is
more than the energy used, with a surplus of around 19 kJ. Under these
conditions the Star-Trex is energy self sufficient.
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Perspektif
Dengan sedikit investasi tambahan, dan sedikit perhatian khusus saat proses 
pembuahan, kualitas manggis bisa didongkrak, demikian pula harga jual dan daya 
ekspornya.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku mudah didapat dan harganya murah
l Produk meraih mutu dan nilai komersial yang maksimal
l Memperbesar potensi ekspor buah manggis

Potensi Aplikasi
Inovasi ini potensial untuk diterapkan di perkebunan manggis baik skala besar, 
skala perkebunan rakyat,  bahkan pohon manggis di pekarangan kita.

Inovator
Nama  : Roedhy Poerwanto 

Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Sumber:   105 Inovasi Indonesia

Selamat Tinggal
Getah Kuning

Say Goodbye to
Gamboge

Disorder

Pengembangan Teknologi Pengendalian Getah
Kuning pada Buah Manggis

Sekalipun menyandang unggulan teratas buah segar ekspor Indonesia,
ternyata ekspor manggis baru mencapai 6,75% dari total produksi nasional.
Getah kuning pada daging buah merupakan salah satu penyebab kualitas
buah jadi rendah dan tidak layak ekspor.

Inovasi ini menemukan penyebab kemunculan getah kuning pada buah
manggis dan cara pengendaliannya. Aplikasi Kalsium di daerah perakaran 
pada saat perkembangan buah manggis (saat bunga muncul dan anthesis) 
terbukti menurunkan cemaran getah kuning, dan meningkatkan kandungan
Kalsium buah manggis. Selain itu optimasi aerasi di daerah perakaran dan
pemberian Boron juga menurunkan cemaran getah kuning.

Mangosteen is Indonesia's leading fresh fruit exports, and yet it's only 6,57%
of total national harvest. Contamination off yellow slime in the fruit pulp is
one of the main quality constraints to export them.

This innovation is about prevention and control of yellow slime problem in
mangosteen cultivation techniques, especially during its flowering and
anthesis period. The combination of applying Calcium, Boron, and also
improving root aeration proved to reduce yellow slime problem and increase
Calcium content in Mangosteen.



415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia Tahun 2018

76 77

Perspektif
Dengan sedikit investasi tambahan, dan sedikit perhatian khusus saat proses
pembuahan, kualitas manggis bisa didongkrak, demikian pula harga jual dan daya 
ekspornya.

Keunggulan Inovasi
l Bahan baku mudah didapat dan harganya murah
l Produk meraih mutu dan nilai komersial yang maksimal
l Memperbesar potensi ekspor buah manggis

Potensi Aplikasi
Inovasi ini potensial untuk diterapkan di perkebunan manggis baik skala besar, 
skala perkebunan rakyat,  bahkan pohon manggis di pekarangan kita.

Inovator
Nama : Roedhy Poerwanto

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Selamat Tinggal 
Getah Kuning

Say Goodbye to 
Gamboge 

Disorder

Pengembangan Teknologi Pengendalian Getah 
Kuning pada Buah Manggis

Sekalipun menyandang unggulan teratas buah segar ekspor Indonesia, 
ternyata ekspor manggis baru mencapai 6,75% dari total produksi nasional. 
Getah kuning pada daging buah merupakan salah satu penyebab kualitas 
buah jadi rendah dan tidak layak ekspor.

Inovasi ini menemukan penyebab kemunculan getah kuning pada buah 
manggis dan cara pengendaliannya. Aplikasi Kalsium di daerah perakaran 
pada saat perkembangan buah manggis (saat bunga muncul dan anthesis) 
terbukti menurunkan cemaran getah kuning, dan meningkatkan kandungan 
Kalsium buah manggis. Selain itu optimasi aerasi di daerah perakaran dan 
pemberian Boron juga menurunkan cemaran getah kuning.

Mangosteen is Indonesia's leading fresh fruit exports, and yet it's only 6,57% 
of total national harvest. Contamination off yellow slime in the fruit pulp is 
one of the main quality constraints to export them.

This innovation is about prevention and control of yellow slime problem in 
mangosteen cultivation techniques, especially during its flowering and 
anthesis period. The combination of applying Calcium, Boron, and also 
improving root aeration proved to reduce yellow slime problem and increase 
Calcium content in Mangosteen.

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.

415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia Tahun 2018

02

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations

Papan Wangi 
Anti Nyamuk

Mosquito 
Repellent 

Fragrant Board

Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan 
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoides Stapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum 
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 
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Perspektif
Untuk mengendalikan gravitasi kebanyakan teknologi memakai energi, padahal
dengan aplikasi yang tepat energi gravitasi justru dapat menghasilkan energi.

Keunggulan Inovasi
• Kapasitas angkut jauh lebih besar dibandingkan dengan menggunakan

tenaga manusia. 
• Waktu untuk mendaki ke atas gunung lebih singkat.
• Mandiri energi: energi yang dipakai untuk mendaki menggunakan energi

yang dihasilkan saat turun.
• Transportasi yang lebih aman dan tidak melelahkan

Potensi Aplikasi
Inovasi Star-Trex berpotensi dimanfaatkan oleh para petambang sulfur (Gunung Ijen), dan bisa
dikembangkan sebagai transportasi bagi wisatawan yang aman, yang saat ini dirasakan sebagai
hambatan bagi promosi wisata Gunung Ijen

Inovator 
Nama : Achmad Widodo Sanhaji
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Inovasi ini melakukan lebih dari sekadar mengubah limbah menjadi sesuatu yang 
lebih berguna, yaitu menawarkan substitusi material kayu dengan sifat khas alami 
anti serangga (nyamuk).

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan limbah yang dianggap tidak bermanfaat  
l Proses pembuatan cukup sederhana            
l Papan partikel yang dihasilkan memiliki bau khas akar wangi yang dapat 

mengusir nyamuk

Potensi Aplikasi
Papan partikel dapat digunakan untuk mengganti kayu sebagai bahan bangunan. 
Penemuan ini bisa digunakan pada industri peralatan dan mesin serta industri 
tekstil, kertas, dan lain-lain.

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Paribotro Sutigno                                     
Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:  100 Inovasi Indonesia
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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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Pengembangan Teknologi Tepat Guna 
dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan

Inovasi ini mengembangkan atraktor cumi-cumi, habitat buatan tempat
cumi-cumi (Loligo Chinensis) berkumpul, menempelkan telurnya, serta
sebagai daerah asuhan; untuk meningkatkan daya dukung sumberdaya
cumi-cumi. Desain dan konstruksi atraktor cumi-cumi menggunakan pipa
pralon dan kawat harmonika, serta bahan lain yang mudah diperoleh
nelayan, untuk menciptakan suasana remang-remang, agar cumi-cumi
merasa aman menempelkan telur serta memijah. Dalam waktu sebulan,
77% atraktor telah ditempeli telur cumi-cumi.

This innovation develops squid attractors, artificial habitats where squid
(Loligo chinensis) gather, hatch their eggs, as well as nurseries; to maintain
sustainability of the squid resources. The design and construction of squid
contractors uses PVC pipes and harmonica wires, and the other materials
that are easily obtained by local fisherman, to create a safe atmosphere,
for the squid hatching eggs and spawning. Within one month time, the
squids have laid eggs in 77% of the attractors.

Rumah Cuma-
Cuma untuk
Cumi-Cumi
Free Home for
Squids
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Perspektif
Bahan penyerap (absorbent) sering kali dianggap sebagai bahan yang hanya bisa 
dipakai sekali lalu di buang. Bahan yang diserap dalam proses ternyata justru 
membantu mendaur ulang bahan penyerap untuk selanjutnya dapat dipakai 
kembali, bahkan berkali-kali.

Keunggulan Inovasi
l Reactivated Bleaching Earth (RBE) dapat digunakan kembali sebagai bahan 

absorbent pada proses bleaching di industri minyak sawit.
l Proses daur ulang/reaktivasi dapat dilakukan berulang hingga lima kali atau 

lebih
l Tidak mengubah komposisi kimiawi absorbent, bahkan menghasilkan kualitas 

absorbent yang lebih baik

Potensi Aplikasi
Teknologi RBE dapat dimanfaatkan oleh industri minyak sawit maupun industri 
minyak nabati lainnya.

Inovator
Nama  : Ani Suryani; Suprihati; Gustan Pari; Amelia Aswad

Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Sumber:   105 Inovasi Indonesia

Daur Ulang
Limbah Berkali-

kali
Multiple Waste

Recycling

Teknologi Reaktivasi Bleaching Earth sebagai Upaya
Efisiensi Bahan Penolong dan Penanganan Limbah
Industri Refinery Minyak Sawit

Spent Bleaching Earth (SBE) pada industri refinery minyak sawit biasanya
dibuang secara langsung ke pembuangan limbah (landfill). Teknologi
Reaktivasi SBE dapat dilakukan dengan mengolah residu minyak sawit yang
ada di dalamnya menjadi biodiesel secara in-situ.

Teknologi ini mampu mereaktivasi SBE menjadi Reactivated Bleaching Earth
(RBE) hingga 5 kali atau lebih, dengan tetap memenuhi spesifikasi SNI 15-
3039-1992.

Spent Bleaching Earth (SBE) as waste in palm oil refinery is ussualy directly
disposed into the landfill. Reactivated Bleaching Earth (RBE) process can be
done by using residual oil contained in the waste through in-situ process.

This innovation is capable of reactivating SBE to RBE up to five times, or even
more, to get quality absorbent that meet SNI 15-3039-1992 specifications.
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ada di dalamnya menjadi biodiesel secara in-situ.

Teknologi ini mampu mereaktivasi SBE menjadi Reactivated Bleaching Earth
(RBE) hingga 5 kali atau lebih, dengan tetap memenuhi spesifikasi SNI 15-
3039-1992.

Spent Bleaching Earth (SBE) as waste in palm oil refinery is ussualy directly 
disposed into the landfill. Reactivated Bleaching Earth (RBE) process can be 
done by using residual oil contained in the waste through in-situ process.

This innovation is capable of reactivating SBE to RBE up to five times, or even 
more, to get quality absorbent that meet SNI 15-3039-1992 specifications.
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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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Papan Wangi 
Anti Nyamuk

Mosquito 
Repellent 

Fragrant Board

Papan Partikel dari Limbah Padat Hasil Penyulingan 
Minyak Akar Wangi (Vetiveria zizanoides Stapt.)

Minyak atsiri dari rumput akar wangi banyak digunakan sebagai parfum 
berkualitas tinggi dan memiliki sifat alami yang tidak disukai oleh serangga 
(nyamuk). Limbah padat sisa proses ekstraksi kemudian dapat diolah menjadi 
papan partikel sebagai substitusi papan kayu, yang memenuhi standar di 
Indonesia maupun standar Jepang. 

Umur tumbuh rumput akar wangi ini sangat singkat, antara 8-12 bulan, 
dibandingkan tanaman penghasil kayu yang butuh puluhan tahun sejak 
penanaman sampai siap untuk tebang. 

Indonesia sebagai salah satu negara penghasil rumput akar wangi terbesar di 
dunia memiliki potensi sangat besar untuk menghasilkan papan partikel 
substitusi kayu yang juga dapat mengusir nyamuk.  

Vetiver Grass is natural insect repellent, which oil can be extracted to produce 
high quality perfume, and Indonesia is one of the largest producer in the 
world.

The solid waste can be processed further to produce particle plank boards as a 
substitute to wood. 

The particle plank board meets the Indonesia's and Japan's industrial 
standard and still retain the natural insect repellent characteristic. 
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Perspektif
Salah satu upaya penting dalam menjaga kelestarian sumber daya laut kita,
adalah dengan memperbaiki habitat atau bahkan membuat habitat buatan bagi
satwa laut tersebut untuk berkumpul, bertelur dan mengasuh anak-anaknya.

Keunggulan Inovasi
• Atraktor dibuat dari bahan-bahan yang mudah didapat oleh masyarakat

nelayan. 
• Berhasil menggalang berpartisipasi langsung nelayan untuk meningkatkan

kehidupan mereka sendiri, serta membangun kesadaran untuk melestarikan
lingkungan.

• Atraktor telah teruji meningkatkan hasil tangkapan cumi-cumi oleh nelayan.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini telah diaplikasikan di 30 kabupaten perairan Indonesia, dan dapat diadaptasikan ke
kawasan-kawasan perairan laut lainnya, dimana cumi-cumi merupakan sumber penghasilan penting
bagi nelayan. Inovasi ini juga dapat mendukung konsep perikanan berkelanjutan, serta mendukung
pengembangan kawasan pantai secara terpadu.

Inovator
Nama : Prof. Dr. Ir. Mulyono, M.Sc; Dr. Roza Yusfiandayani; Dr. Sulaeman Martasuganda
Status Paten : Terdaftar (S00201911443)
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Perspektif
Inovasi ini melakukan lebih dari sekadar mengubah limbah menjadi sesuatu yang 
lebih berguna, yaitu menawarkan substitusi material kayu dengan sifat khas alami 
anti serangga (nyamuk).

Keunggulan Inovasi
l Memanfaatkan limbah yang dianggap tidak bermanfaat  
l Proses pembuatan cukup sederhana            
l Papan partikel yang dihasilkan memiliki bau khas akar wangi yang dapat 

mengusir nyamuk

Potensi Aplikasi
Papan partikel dapat digunakan untuk mengganti kayu sebagai bahan bangunan. 
Penemuan ini bisa digunakan pada industri peralatan dan mesin serta industri 
tekstil, kertas, dan lain-lain.

Inovator
Nama : Erliza Hambali, Paribotro Sutigno                                     
Status Ptaen : TELAH DIDAFTARKAN  

Sumber:  100 Inovasi Indonesia

501 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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Metode Penanaman Pohon dengan Teknik Tanam
Rumpang untuk Rehabilitasi Hutan Alam Terdegradasi

Inovasi ini menawarkan metoda alternatif bagi rehabilitasi hutan
terdegradasi, dengan sistem tebang habis permudaan buatan (THPB)
dan menghasilkan hutan monokultur. Metoda rehabilitasi dengan teknik
rumpang hanya membuka 40% hutan alam terdegradasi dalam bentuk
rumpang yang tersebar dengan luasan kecil-kecil, sehingga dapat menjaga
keseimbangan ekologi dari aspek kerusakan lingkungan, aspek biodiversitas, 
maupun aspek sosial-budaya masyarakat di sekitar hutan.

This innovation offers an alternative method for rehabilitating degraded
forests, using the “rumpang” method (literally: missing teeth). It opens
up to 40% of all degraded natural forests in the form of small plots, while
leaving the rest to recover back into natural forest. This method helps to
maintain ecological balance from the view of environmental, biodiversity,
as well as the socio-cultural aspects of the community around the forest.

Ompong
Dahulu Lestari
Kemudian
Toothless for
Sustainability
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Perspektif
Banyak sekali peluang  mengolah sumber daya alam Indonesia yang berlimpah 
namun terpinggirkan pemanfaatannya seperti halnya biji pinang sebagai pewarna. 
Produk alami bernilai lebih tinggi dari produk sintetik jika setara mutu dan siap 
gunanya, tetapi  tak tersaingi karena lebih alami, lebih aman dan ramah lingkungan.

Keunggulan Inovasi
l Indonesia adalah produsen utama biji pinang di dunia
l Produksi pewarna dari pinang menggunakan bahan yang relatif aman, tidak 

melibatkan bahan kimia berbahaya
l Pengeringan dengan spray dryer, menjadikan proses produksi efisien serta 

menghasilkan produk yang berstandar industri
l Produk pewarna alami yang diperoleh bersifat instan dan siap-guna, praktis, 

serta tidak menghasilkan residu.

Potensi Aplikasi
Aplikasi pewarna alami ekstrak biji pinang pada pewarnaan tekstil (katun dan 
sutera) menghasilkan warna yang bervariasi. Secara luas pewarna bubuk ekstrak 
biji pinang dapat diaplikasikan pada industri pengawet, obat, kosmetik dan 
penyamakan kulit.

Inovator
Nama  : E. Gumbira Sa'id; Khaswar Syamsu; Yernisa

Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN 

Sumber:   105 Inovasi Indonesia

Mewarnai 
dengan Pinang
Colouring with

Areca

Produksi Pewarna Bubuk Alami Ekstrak Biji
Pinang (Areca catechu L.)

Pewarna sintetis adalah jenis pewarna yang paling banyak. Akan tetapi,
berbagai pewarna sintetis mengandung gugus fungsional yang dapat
menyebabkan kanker selain juga tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu,
pewarna alami yang sifatnya aman dan ramah lingkungan semakin banyak
diminta oleh konsumen industrial. Sayangnya pasokan dan ketersediaan
pewarna alami masih terbatas.

Biji pinang adalah pewarna alami yang dapat digunakan untuk kebutuhan 
industri. Aplikasi teknologi ekstraksi dan spray dryer dapat mendongkrak
kapasitas produksi pewarna dari pinang agar dapat memenuhi kebutuhan
industri tersebut.

Synthetic dyes are widely  used for various applications. However, many of
these synthetic dyestuffs are considered carcinogenic, and are not
environmentally friendly.

The use of extraction and spray drying technology to process Areca powder
can help to meet the growing demand on natural dyes. Spray dried Areca
powder meets the specifications of industrial dyes. It is safe and
environmentally friendly.
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Perspektif
Upaya untuk memulihkan hutan alam yang terdegradasi jika dilakukan secara 
massal atau “asal-asalan”; seringkali justru menjerumuskan kita pada kerusakan 
alam yang lebih parah.  

Keunggulan Inovasi
• Dirancang berdasarkan proses alami permudaan hutan dan suksesi ekosistem 

hutan alam.
• Menjaga keanekaragaman hayati hutan alam, mengurangi erosi tanah, 

dan menjaga kesuburan tanah, dan kondisi iklim mikro yang optimal untuk 
pertumbuhan pohon.

• Menghemat biaya pembersihan rumpang dan sekaligus berfungsi untuk 
menahan menjalarnya gulma dan liana pada jalur tanam.

Potensi Aplikasi
Inovasi metoda rumpang dapat diaplikasikan untuk memulihkan ekosistem hutan alam yang telah 
terdegradasi; baik oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, ataupun pemegang konsesi 
hutan, yang peduli pada upaya menjaga kelestarian ekosistem hutan alam.  

Inovator
Nama : Prof. Dr. Ir. Elias 
Status Paten : Telah Terdaftar
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