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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

21
45

96

131

179

234

278

327

361

415

461

501

549

0

100

200

300

400

500

600

100
Inovasi

Indonesia
2008

101
Inovasi

Indonesia
2009

102
Inovasi

Indonesia
2010

103
Inovasi

Indonesia
2011

104
Inovasi

Indonesia
2012

105
Inovasi

Indonesia
2013

106
Inovasi

Indonesia
2014

107
Inovasi

Indonesia
2015

108
Inovasi

Indonesia
2016

109
Inovasi

Indonesia
2017

110
Inovasi

Indonesia
2018

111
Inovasi

Indonesia
2019

112
Inovasi

Indonesia
2020

21 24

51
35

48 55
44 49

34
54 46 40 48

79 77

51
68

56 50
62 58

74
55 64 71 64

0

20

40

60

80

100

120

100
Inovasi

Indonesia
2008

101
Inovasi

Indonesia
2009

102
Inovasi

Indonesia
2010

103
Inovasi

Indonesia
2011

104
Inovasi

Indonesia
2012

105
Inovasi

Indonesia
2013

106
Inovasi

Indonesia
2014

107
Inovasi

Indonesia
2015

108
Inovasi

Indonesia
2016

109
Inovasi

Indonesia
2017

110
Inovasi

Indonesia
2018

111
Inovasi

Indonesia
2019

112
Inovasi

Indonesia
2020

Inovasi IPB Non Inovasi IPB



24

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations

25

Sistem Pakar Pemilihan Lokasi Peternakan Ayam
Broiler Berbasis Mobile

Rumah Idaman
Ayam

Chicken's Ideal
Home

Perkembangan peternakan broiler secara masif dapat menimbulkan
masalah sosial dan lingkungan. Oleh karena itu dalam penentuan lokasi
peternakan diperlukan sistem pemilihan lokasi yang mempertimbangkan
faktor ekonomi, sosial dan lingkungan (berkelanjutan).

Solusi yang ditawarkan adalah sistem pakar mobile untuk memilih lokasi
peternakan broiler. Sistem ini dikembangkan dalam bentuk aplikasi Android
dengan fitur built-in GPS, analisis kesesuaian, rekomendasi lokasi 
berdasarkan kapasitas kandang dan informasi lain terkait industri 
peternakan broiler.

Massive development of broiler farms has caused various social and
environmental issues. Therefore, it is necessary to build a system that
considers socio-economic and environmental factors. The solution offered is
a mobile expert system to select the appropriate location of broiler farms.
This system is developed as an Android application with several features:
built-in GPS, compatibility analysis, recommendation for location based on
chicken coop capacity and other related information.

Perspektif
Dalam prinsip keberlanjutan ekonomi dan sosial harus selaras dengan lingkungan. 
Aplikasi ini didasarkan pada prinsip tersebut untuk target yang spesifik.

Keunggulan Inovasi
l Sebagai pionir sistem aplikasi penentuan lokasi peternakan ayam
l Sistem aplikasi dikembangkan berdasarkan data spasial dan dikombinasikan 

dengan aspek hukum
l Dapat diinstal pada perangkat android
l Penentuan lokasi mempertimbangkan empat faktor: ekologi dan dampak 

lingkungan; ekonomi dan infrastruktur; kondisi alam dan kerentanan bencana 
alam

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama  : Kudang Boro Seminar, Rudi Afnan dan Arif Kurnia Wijayanto

Status Paten : TELAH TERDAFTAR

Sumber:   108 Inovasi Indonesia

DAFTAR ISI
02 Meminjam Mata Si Penyelam Pintar

Borrowing Vision of The Smart Diver

04 Pantau Gerak-Gerik Samudera
Monitoring Oceanic Changes

06 Satpam Air untuk Kolam Ikan
Water Security for Fish Ponds

08 Syaraf Peraba Rawan Pangan
Touch Sensor for Fo

10 Detektif Tanaman Obat
Medicinal Plant Detective

12 Jembatan SMS bagi Tunanetra
SMS Bridging for the Blinds

14 Permainan Penyelamatan Hutan
Save Our Forest Game

16 Deteksi Padi Kurang Gizi
Malnourished Paddy Detection

18 Makmur Tani di Era Internet
Farmer Prosperity in Internet Era

20 Prediksi kota Bersih, Bebas Sampah
Zero Waste Management Prediction

22 Virtual Map Tanaman Obat 
Medicinal Plants Virtual Map

24 Rumah Idaman Ayam
Chicken's Ideal Home

26 Tentukan Kemasan tanpa Bingung
Specify Packaging without Confusion

28 Agar Penerangan Tetap Terang
Be Bright Always

30 Anak Penyelamat Iklim
C e

32 Cacah Jiwa Bawah Air
Underwater Census

34 Nasihat Cerdas bagi Agro-Industri
Smart Advice for Agro-Industry

36 Nasihat Cerdas untuk Pak Tani 
Smart Advice for Farmers

38 Penyakit Segera Ketahuan
Immediate Disease Detection

40 Pertanian Era Satelit 
Satellite Age Agriculture

42 Ukur Kualitas Cepat di Tempat
Rapid Measure of Quality on Site
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Perspek�f
Dalam prinsip keberlanjutan ekonomi dan sosial harus selaras dengan lingkungan. 
Aplikasi ini didasarkan pada prinsip tersebut untuk target yang spesifik.

Keunggulan Inovasi
l

l

l

l

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama  : Kudang Boro Seminar, Rudi Afnan dan Arif Kurnia Wijayanto

Status Paten : TELAH TERDAFTAR

Sumber:

DAFTAR ISI
43 Sulit Disulut demi 

Lestarikan Gambut

45 Panaskanlah dan 
Bertahanlah!



DAFTAR ISI
02 Meminjam Mata Si Penyelam Pintar

Borrowing Vision of The Smart Diver

04 Pantau Gerak-Gerik Samudera
Monitoring Oceanic Changes

06 Satpam Air untuk Kolam Ikan
Water Security for Fish Ponds

08 Syaraf Peraba Rawan Pangan
Touch Sensor for Food Security

10 Detektif Tanaman Obat
Medicinal Plant Detective

12 Jembatan SMS bagi Tunanetra
SMS Bridging for the Blinds

14 Permainan Penyelamatan Hutan
Save Our Forest Game

16 Deteksi Padi Kurang Gizi
Malnourished Paddy Detection

18 Makmur Tani di Era Internet
Farmer Prosperity in Internet Era

20 Prediksi kota Bersih, Bebas Sampah
Zero Waste Management Prediction

22 Virtual Map Tanaman Obat 
Medicinal Plants Virtual Map

24 Rumah Idaman Ayam
Chicken's Ideal Home

26 Tentukan Kemasan tanpa Bingung
Specify Packaging without Confusion

28 Agar Penerangan Tetap Terang
Be Bright Always

30 Anak Penyelamat Iklim
Children Save the Climate

415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia Tahun 2018

24 25

Sistem Pakar Pemilihan Lokasi Peternakan Ayam 
Broiler Berbasis Mobile

Rumah Idaman 
Ayam

Chicken's Ideal 
Home

Perkembangan peternakan broiler secara masif dapat menimbulkan 
masalah sosial dan lingkungan. Oleh karena itu dalam penentuan lokasi 
peternakan diperlukan sistem pemilihan lokasi yang mempertimbangkan 
faktor ekonomi, sosial dan lingkungan (berkelanjutan).

Solusi yang ditawarkan adalah sistem pakar mobile untuk memilih lokasi 
peternakan broiler. Sistem ini dikembangkan dalam bentuk aplikasi Android 
dengan fitur built-in GPS, analisis kesesuaian, rekomendasi lokasi 
berdasarkan kapasitas kandang dan informasi lain terkait industri 
peternakan broiler.

Massive development of broiler farms has caused various social and 
environmental issues. Therefore, it is necessary to build a system that 
considers socio-economic and environmental factors. The solution offered is 
a mobile expert system to select the appropriate location of broiler farms. 
This system is developed as an Android application with several features: 
built-in GPS, compatibility analysis, recommendation for location based on 
chicken coop capacity and other related information.

Perspektif
Dalam prinsip keberlanjutan ekonomi dan sosial harus selaras dengan lingkungan. 
Aplikasi ini didasarkan pada prinsip tersebut untuk target yang spesifik.

Keunggulan Inovasi
l Sebagai pionir sistem aplikasi penentuan lokasi peternakan ayam
l Sistem aplikasi dikembangkan berdasarkan data spasial dan dikombinasikan

dengan aspek hukum
l Dapat diinstal pada perangkat android
l Penentuan lokasi mempertimbangkan empat faktor: ekologi dan dampak

lingkungan; ekonomi dan infrastruktur; kondisi alam dan kerentanan bencana
alam

Potensi Aplikasi
-

 Inovator
Nama : Kudang Boro Seminar, Rudi Afnan dan Arif Kurnia Wijayanto

Status Paten : TELAH TERDAFTAR
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Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web 
Penentuan Kemasan Panganan Khas Daerah Indonesia

Tentukan 
Kemasan tanpa 

Bingung
Specify Packaging 

without 
Confusion

Penganan khas daerah Indonesia memiliki keragaman karakteristik yang 
menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal pemilihan kesaman. Padahal, 
pemilihan kemasan yang tepat, selain meningkatkan penerimaan 
konsumen, juga dapat memaksimalkan masa simpan penganan sehingga 
mengurangi sisa makanan akibat kadaluarsa. 

Inovasi ini menyediakan sistem pendukung keputusan berbasis web untuk 
pemilihan jenis kemasan. Sistem dapat memudahkan produsen dalam 
memilih jenis kemasan yang tepat pada produk penganan. Kandungan 
lemak, kandungan air, umur simpan, penggunaan pengawet, dan ketahanan 
oksidasi digunakan sebagai parameter untuk menentukan jenis dan desain 
kemasan secara cepat dan efisien. Hasil pengujian menunjukkan sistem 
dapat berfungsi sesuai dengan hasil yang diharapkan 

This innovation provides a web-based decision support system for selecting 
packaging types of Indonesia's regional snacks. The system aims to help 
snack manufacturers in choosing the right type for their product's package. 
Some parameters such as fat content, water content, food's shelf life, 
preservative addition, and oxidation resistance are used to determine the 
type and design of packaging quickly and efficiently.

Perspektif
Menyediakan sistem yang dapat mempermudah aktivitas industri makanan khas
daerah, tidak hanya akan semakin memperkenalkan  karya asli anak bangsa, tapi juga
mempercepat pertumbuhan ekonomi regional.

Keunggulan Inovasi
l Menghindarkan kerugian produsen karena pemilihan kemasan yang salah
l Sistem dikembangkan berdasarkan data dari para pakar teknologi ilmu pangan
l Dapat mengangkat nilai jual dan citra makanan daerah Indonesia melalui

pemilihan kemasan yang tepat

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Kudang Boro Seminar, Nugraha Edhi Suyatma dan Latifah

Nurbaiti
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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IoT (Internet of Things) untuk Sistem Monitoring dan Kontrol 
pada Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Dilengkapi 
dengan ACF (Automatic Cooling Fan) Terintegrasi

Agar
Penerangan

Tetap Terang
Be Bright

Always Penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS) telah mulai banyak
digunakan. Namun, banyak diantaranya tidak berfungsi karena tingginya
suhu di dalam kotak penyimpanan baterai, yang sangat memperpendek usia
baterai. Selain itu, monitoring fungsi PJU-TS yang mandiri justru 
menciptakan masalah baru.

Inovasi ini melengkapi PJU-TS dengan Automatic Cooling Fan (ACF) untuk
menstabilkan suhu ruangan dalam kotak penyimpanan baterai yang
lokasinya jauh di atas tiang. Selanjutnya, kondisi di setiap PJU-TS (lampu,
baterai dan sebagainya) dapat dimonitor melalui internet.

Solar powered street lighting is often malfunctioned due to overheating in
its battery box, that also shorten the life of battery. This innovation equips
every street lighting unit with an automated cooling fan to stabilize the
temperature in each battery box. Further, an IoT system is installed in every
street lighting unit to monitor the condition of the lighting unit through the
internet.

Perspektif
Sistem dan perangkat yang bersifat otonom (mandiri), jika dalam jumlah yang banyak, 
membutuhkan sistem monitoring yang lebih kompleks.

Keunggulan Inovasi
l Dilengkapi dengan aplikasi sistem monitoring
l Kontrol dan pengawasan dapat dilakukan secara real time, melalui koneksi 

internet

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama  : Ayi Rahmat
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   109 Inovasi Indonesia

02

Meminjam 
Mata Si

Penyelam Pintar
Borrowing

Vision of The
Smart Diver

Robot Jelajah Bawah Air

Robot Jelajah Bawah Air atau RJBA dirancang untuk mendukung kegiatan
observasi dan pengamatan bawah air, menggantikan peran penyelam
manusia yang memiliki keterbatasan.

RJBA dirancang dengan teknologi yang dapat mempermudah ilmuwan
dalam melakukan observasi bawah aDihubungkan dengan kabel, tongkat
kendali joystick digunakan oleh operator untuk mengendalikan manuver
gerakan robot dari permukaan laut.

CCD kamera yang terpasang pada RJBA meneruskan gambar dari dalam
laut, dan visualisasi secara real-time dapat dilihat dari atas permukaan laut
dan direkam pada laptop yang terpasang. Sumber energi listrik didapat
menggunakan generator listrik berdaya 1.000 Watt dari atas kapal.

The Underwater Traveler Robot is developed to help the observation under
the water. Connected with a cable, operator on board of the ship controls the
manuvers and movements of the robot using a joystick.

The robot is also equipped with CCD camera that passes the video in real
time to a laptop on the surface, for observation and recording. A 1,000 Watt
generator set is used to provide the electricity needed.

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Mengaplikasikan teknologi terkini untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya 
bagi peneliti, yaitu melakukan observasi didalam air, pada kedalaman yang sulit 
dicapai, sekaligus menjadikannya studi yang terekam dengan baik.

Keunggulan Inovasi
l Mampu beroperasi pada kedalaman 30- 40 meter 
l Data hasil pengamatan langsung dapat secara visual ditampilkan di layar GUI 

(Graphic User Interface) 
l Dapat dilakukan penyimpanan data di hardisk memory (penyimpan data) 

personal computer / notebook 
l Pengoperasian mudah, seperti melakukan permainan game Platform dapat 

dilengkapi dengan sensor-sensor sehingga dapat mengetahui data-data lain 
selain data visual

Potensi Aplikasi
Sebagai alat eksplorasi bawah air, yang dilengkapi dengan alat perekam, dan dapat 
ditambahkan alat sensor lain yang dibutuhkan bagi industri perikanan, penelitian, 
konservasi alam dan lingkungan, pengecekan kabel atau pipa dasar laut, dan lain-
lain.

Inovator
Nama : Indra Jaya; Muhammad Iqbal; Williandi Setiawan
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   101 Inovasi Indonesia
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dan direkam pada laptop yang terpasang. Sumber energi listrik didapat 
menggunakan generator listrik berdaya 1.000 Watt dari atas kapal.              

The Underwater Traveler Robot is developed to help the observation under 
the water. Connected with a cable, operator on board of the ship controls the 
manuvers and movements of the robot using a joystick. 

The robot is also equipped with CCD camera that passes the video in real 
time to a laptop on the surface, for observation and recording. A 1,000 Watt 
generator set is used to provide the electricity needed.

03

Perspektif
Mengaplikasikan teknologi terkini untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya 
bagi peneliti, yaitu melakukan observasi didalam air, pada kedalaman yang sulit 
dicapai, sekaligus menjadikannya studi yang terekam dengan baik.

Keunggulan Inovasi
l Mampu beroperasi pada kedalaman 30- 40 meter
l Data hasil pengamatan langsung dapat secara visual ditampilkan di layar GUI

(Graphic User Interface)
l Dapat dilakukan penyimpanan data di hardisk memory (penyimpan data) 

personal computer / notebook 
l Pengoperasian mudah, seperti melakukan permainan game Platform dapat

dilengkapi dengan sensor-sensor sehingga dapat mengetahui data-data lain
selain data visual

Potensi Aplikasi
Sebagai alat eksplorasi bawah air, yang dilengkapi dengan alat perekam, dan dapat
ditambahkan alat sensor lain yang dibutuhkan bagi industri perikanan, penelitian,
konservasi alam dan lingkungan, pengecekan kabel atau pipa dasar laut, dan lain-
lain.

Inovator
Nama : Indra Jaya; Muhammad Iqbal; Williandi Setiawan
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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IoT (Internet of Things) untuk Sistem Monitoring dan Kontrol 
pada Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Dilengkapi
dengan ACF (Automatic Cooling Fan) Terintegrasi

Agar
Penerangan

Tetap Terang
Be Bright

Always Penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS) telah mulai banyak
digunakan. Namun, banyak diantaranya tidak berfungsi karena tingginya
suhu di dalam kotak penyimpanan baterai, yang sangat memperpendek usia
baterai. Selain itu, monitoring fungsi PJU-TS yang mandiri justru 
menciptakan masalah baru. 

Inovasi ini melengkapi PJU-TS dengan Automatic Cooling Fan (ACF) untuk
menstabilkan suhu ruangan dalam kotak penyimpanan baterai yang
lokasinya jauh di atas tiang. Selanjutnya, kondisi di setiap PJU-TS (lampu,
baterai dan sebagainya) dapat dimonitor melalui internet.

Solar powered street lighting is often malfunctioned due to overheating in
its battery box, that also shorten the life of battery. This innovation equips
every street lighting unit with an automated cooling fan to stabilize the
temperature in each battery box. Further, an IoT system is installed in every
street lighting unit to monitor the condition of the lighting unit through the
internet.

Perspektif
Sistem dan perangkat yang bersifat otonom (mandiri), jika dalam jumlah yang banyak, 
membutuhkan sistem monitoring yang lebih kompleks.

Keunggulan Inovasi
l Dilengkapi dengan aplikasi sistem monitoring
l Kontrol dan pengawasan dapat dilakukan secara real time, melalui koneksi

internet

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Ayi Rahmat
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Adaptasi Perubahan Iklim Fokus Anak (APIFA)Anak Penyelamat 
Iklim

Children Save the
Climate

APIFA merupakan inisiatif adaptasi perubahan iklim (API), khusus untuk
mengisi kekosongan dalam pengembangan strategi API yang telah berjalan,
yaitu yang terfokus pada anak sebagai target penerima manfaat. Sejauh ini
pengembangan strategi API berbasis sektor dan wilayah.

APIFA dikembangkan sebagai wadah manajemen pengetahuan berbasis
web/daring, untuk mengelola informasi API sebagai media pembelajaran,
dalam rangka meningkatkan partisipasi anak/remaja di Indonesia dalam
merespons perubahan iklim global. APIFA mengembangkan metode C4RA
(Child Centered Climate Change Risk Assessment) dalam penyusunan pilihan
aksi API, yang mempertimbangkan kebutuhan dan peran serta anak sebagai
agen perubahan pembangunan.

APIFA is an integral part of Climate Change Adaptation (CCA) initiatives,
hereafter named in bahasa as Adaptasi Perubahan Iklim (API), which is focused
to Children as the target recepients of the initiatives. So far, the strategy of API
initiatives are sectoral or regional based. APIFA is designed as a web based
knowledge management system to utilize API information as a learning
media, to promote and encourage children and teenagers to participate in the
initiatives. APIFA has developed Child Centered Climate Change Risk
Assessment (C4RA) methods, as a tool in selecting action options of Children
Focused API (APIFA).

Perspektif
Dalam kebijakan-kebijakan makro berskala nasional/global, peran-serta anak-anak 
dan remaja seringkali kurang memperoleh perhatian. Padahal mereka adalah pemilik 
dan pelaku dunia masa depan.

Keunggulan Inovasi
l APIFA berbasis on-line, sehingga setiap anggota dapat berkomunikasi secara real-

time
l Menyediakan peta interaktif hasil analisis C4RA di wilayah masing-masing
l Menyediakan media pembelajaran yang menarik bagi khalayak anak dan remaja

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Perdinan, Lenny N. Rosalin, Arif Wibowo, Yon Sugiarto, Lina

Sofiani, Richard Wecker, Ryco Farysca Adi, Rizki Abdul Basit,
Enggar Yustisi Arini, Tri Atmaja, Rendy Prihansyah dan  Hilda Ayu 
Pratikasiwi

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   109 Inovasi Indonesia

04

Pantau Gerak-
Gerik Samudera

Monitoring
Oceanic

Changes

Sistem Telemetri Buoy dengan Teknologi GSM

Optimasi sistem perikanan di suatu perairan memerlukan kelengkapan data
potensi perairan dengan tingkat validasi tinggi, up to date, serta
komprehensif. 

Pemanfaatan potensi perikanan yang optimal memerlukan sistem yang bisa
menyediakan data real-time. Secara garis besar instrumen ini mampu
mentransmisikan data digital parameter fisika di perairan dan di setiap layer
kedalaman laut, antara lain: suhu, arah dan kecepatan angin, kadar oksigen, 
konduktivitas air laut, pH, di setiap koordinat lokasi buoy.

Data secara berkala dikirimkan ke server penerima di darat dengan
menggunakan jaringan telepon GSM yang sudah tersedia, untuk 
selanjutnya diolah, dianalisis, dan dibuat prediksi mengenai fenomena
perairan, untuk selanjutnya digunakan atau dipublikasikan.

It is a challenge to monitor and manage Indonesia's vast marine territory
and resources. We need an observation system for ocean phenomenas.

This is achieved with a series of buoys in coastal water, equipped with
sensors and GSM modem that regularly transmits relevant data to be
further processed, analyzed, utilized and publicized.
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05

Perspektif
Laut menyimpan misteri, namun bila diikuti secara terus menerus dapat dipelajari 
sifat dan perilakunya. Hal ini perlu untuk meningkatkan efisiensi dan optimasi 
pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia.

Keunggulan Inovasi
l Mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan 

nelayan dengan informasi kelautan yang real-time 
l Menggunakan teknologi yang sudah "mature" dan banyak digunakan
l Menggunakan bahan dan kemampuan sendiri sehingga biayanya rendah 
l Bisa dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan pengendalian 

lingkungan dan kegiatan penelitian atau riset pesisir dan kelautan

Potensi Aplikasi
Teknologi ini dapat diaplikasikan untuk mendukung kegiatan masyarakat di wilayah 
pesisir yang memerlukan data perairan secara akurat dan real-time. Sarana ini juga 
dapat dimanfaatkan untuk melakukan upaya pengendalian masalah lingkungan 
hidup dan mendukung penelitian dan riset pesisir dan kelautan.

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

Sumber:   101 Inovasi Indonesia



415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia Tahun 2018

04

Pantau Gerak-
Gerik Samudera

Monitoring 
Oceanic 

Changes

Sistem Telemetri Buoy dengan Teknologi GSM

Optimasi sistem perikanan di suatu perairan memerlukan kelengkapan data 
potensi perairan dengan tingkat validasi tinggi, up to date, serta 
komprehensif. 

Pemanfaatan potensi perikanan yang optimal memerlukan sistem yang bisa 
menyediakan data real-time. Secara garis besar instrumen ini mampu 
mentransmisikan data digital parameter fisika di perairan dan di setiap layer
kedalaman laut, antara lain: suhu, arah dan kecepatan angin, kadar oksigen, 
konduktivitas air laut, pH, di setiap koordinat lokasi buoy. 

Data secara berkala dikirimkan ke server penerima di darat dengan 
menggunakan jaringan telepon GSM yang sudah tersedia, untuk 
selanjutnya diolah, dianalisis, dan dibuat prediksi mengenai fenomena 
perairan, untuk selanjutnya digunakan atau dipublikasikan.        

It is a challenge to monitor and manage Indonesia's vast marine territory 
and resources. We need an observation system for ocean phenomenas. 

This is achieved with a series of buoys in coastal water, equipped with 
sensors and GSM modem that regularly transmits relevant data to be 
further processed, analyzed, utilized and publicized.

05

Perspektif
Laut menyimpan misteri, namun bila diikuti secara terus menerus dapat dipelajari
sifat dan perilakunya. Hal ini perlu untuk meningkatkan efisiensi dan optimasi
pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia.

Keunggulan Inovasi
l Mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan

nelayan dengan informasi kelautan yang real-time 
l Menggunakan teknologi yang sudah "mature" dan banyak digunakan
l Menggunakan bahan dan kemampuan sendiri sehingga biayanya rendah 
l Bisa dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan pengendalian 

lingkungan dan kegiatan penelitian atau riset pesisir dan kelautan

Potensi Aplikasi
Teknologi ini dapat diaplikasikan untuk mendukung kegiatan masyarakat di wilayah 
pesisir yang memerlukan data perairan secara akurat dan real-time. Sarana ini juga
dapat dimanfaatkan untuk melakukan upaya pengendalian masalah lingkungan
hidup dan mendukung penelitian dan riset pesisir dan kelautan.

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

30 31

Adaptasi Perubahan Iklim Fokus Anak (APIFA)Anak Penyelamat 
Iklim

Children Save the
Climate

APIFA merupakan inisiatif adaptasi perubahan iklim (API), khusus untuk
mengisi kekosongan dalam pengembangan strategi API yang telah berjalan,
yaitu yang terfokus pada anak sebagai target penerima manfaat. Sejauh ini
pengembangan strategi API berbasis sektor dan wilayah.

APIFA dikembangkan sebagai wadah manajemen pengetahuan berbasis
web/daring, untuk mengelola informasi API sebagai media pembelajaran,
dalam rangka meningkatkan partisipasi anak/remaja di Indonesia dalam
merespons perubahan iklim global. APIFA mengembangkan metode C4RA
(Child Centered Climate Change Risk Assessment) dalam penyusunan pilihan
aksi API, yang mempertimbangkan kebutuhan dan peran serta anak sebagai
agen perubahan pembangunan.

APIFA is an integral part of Climate Change Adaptation (CCA) initiatives,
hereafter named in bahasa as Adaptasi Perubahan Iklim (API), which is focused
to Children as the target recepients of the initiatives. So far, the strategy of API
initiatives are sectoral or regional based. APIFA is designed as a web based
knowledge management system to utilize API information as a learning
media, to promote and encourage children and teenagers to participate in the
initiatives. APIFA has developed Child Centered Climate Change Risk
Assessment (C4RA) methods, as a tool in selecting action options of Children
Focused API (APIFA).

Perspektif
Dalam kebijakan-kebijakan makro berskala nasional/global, peran-serta anak-anak 
dan remaja seringkali kurang memperoleh perhatian. Padahal mereka adalah pemilik
dan pelaku dunia masa depan.

Keunggulan Inovasi
l APIFA berbasis on-line, sehingga setiap anggota dapat berkomunikasi secara real-

time
l Menyediakan peta interaktif hasil analisis C4RA di wilayah masing-masing
l Menyediakan media pembelajaran yang menarik bagi khalayak anak dan remaja

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Perdinan, Lenny N. Rosalin, Arif Wibowo, Yon Sugiarto, Lina

Sofiani, Richard Wecker, Ryco Farysca Adi, Rizki Abdul Basit,
Enggar Yustisi Arini, Tri Atmaja, Rendy Prihansyah dan  Hilda Ayu
Pratikasiwi

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

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

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

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

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

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Cacah Jiwa
Bawah Air
Underwater
Census

Pengembangan Membran Polisulfon Nanosilika untuk
Direct Methanol Fuel Cell (DMFC)

Metode untuk mengetahui kondisi sumberdaya laut umumnya masih konvensional, 
tidak sistematis, dan tidak komprehensif; yaitu mengandalkan observasi penyelam
yang sangat terbatas, atau dengan echo sounder/fish finder yang bersifat kualitatif.
Inovasi ini berupa teknologi deteksi, klasifikasi dan kuantifikasi target bawah air
menggunakan Quantitative Echo Sounder dengan antarmuka TCP/IP. Quantitative
Echo Sounder menggunakan pulsa yang dikompresi dan fitur yang bersifat wide-
ranging spectral, sehingga mampu untuk mendeteksi target bawah air secara
akurat, mengklasifikasi target-target tersebut seperti penyelam, ikan, mamalia
laut, atau target lainnya. Quantitative Echo Sounder dilengkapi dengan algoritma
tracking dan output detector untuk mengurangi kesalahan dalam deteksi target.

The method for knowing the condition of marine resources is generally still
conventional, not systematic, and not comprehensive; relying on observations of
divers who are very limited, or with echo sounder/fish finder that is qualitative.
This innovations is about detection, classification and quantification technology
for underwater targets by using Quantitative Echo Sounder with TCP/IP interface.
Quantitative Echo Sounder uses compressed pulses and features that are wide-
ranging, so as to be able to accurately detect underwater targets, and classify
such targets as divers, fish, marine mammals, or other targets. Quantitative Echo
Sounder is equipped with a tracking algorithm and an output detector to minimize
errors in target detection.
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Satpam Air
untuk Kolam

Ikan
Water Security
for Fish Ponds

Rancang Bangun Sistem Pengontrolan Jarak Jauh untuk
Mengukur Kualitas Air di Kolam Budidaya Ikan Berbasis
GSM/GPRS.

Kualitas air menjadi salah satu hal penting dalam budidaya perikanan.
Kontrol terhadap air sangat diperlukan guna memastikan sumber air yang
digunakan baik untuk budidaya akuakultur. Inovasi ini berkaitan dengan
teknologi rancang bangun sensor suhu, pH dan DO (Dissolved Oxygen)
berbasis GSM/GPRS yang dapat menampilkan ataupun menyimpan data
kualitas air secara kontinu, tanpa melakukan pengukuran langsung di kolam
budidaya.

Kerja sensor dilakukan secara real time sehingga tanpa mengenal batas
waktu dan tempat, karena menggunakan internet. Teknologi ini juga
dilengkapi dengan alarm, yang akan memberi peringatan jika parameter
yang diamati mencapai titik kritis, sehingga bisa dilakukan penanggulangan
dengan segera.

Maintaining water quality is the most important thing in aquaculture.
Sensing water quality such as temperature, pH, and Dissolved Oxygen (DO)
in real time and continuously report the results through GSM/GPRS
connectivity will help fish farmers manage their ponds. It will also alarm the
farmers if critical condition is reached and require immediate response.

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Air bagi ikan, seperti udara bagi manusia. Oleh karena itu, kondisi air yang optimal 
harus senantiasa dipantau untuk menjamin kesehatan dan keselamatan ikan.

Keunggulan Inovasi
l Penggunaan alat ini dapat menggantikan peran sensor multiprobe portable.
l Mengurangi beban kerja dalam melakukan pengontrolan.
l Dapat mendeteksi berbagai permasalahan akibat perubahan kualitas air 

secara cepat, murah dan efisien sehingga akan meningkatkan keuntungan bagi 
petani ikan.

Potensi Aplikasi
Teknologi bisa digunakan di berbagai lokasi yang sulit untuk dijangkau dan 
dilakukan pengukuran kualitas air secara rutin, selama lokasi tersebut bisa 
terjangkau oleh sinyak GSM/GPRS.

Inovator
Nama : Fahmi Hasan; Peni Pitriani; Frimadi Chandra; Rochiyat; Rosalla 

Tiara Dhewi; Dadang Shafrudin 
Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   101 Inovasi 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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Perspektif
Teknologi digital telah mengubah dunia dari yang dunia serba kira-kira menjadi
dunia dengan angka-angka.

Keunggulan Inovasi:
• Memanfaatkan teknologi Quantitative Echo Sounder dalam pengelolaan

sumberdaya biota laut.

• Memberikan hasil yang akurat dalam deteksi, kuantifikasi dan klasifikasi
sumberdaya biota laut.

• Memungkinkan monitoring sumber daya laut dan lingkungannya secara
berkelanjutan, in situ, real time, dengan biaya yang relatif murah.

Potensi Aplikasi:
Inovasi dapat diaplikasikan untuk pengambilan/analisis data, informasi, dan pengetahuan dalam
rangka pengelolaan sumberdaya biota laut, baik untuk kegunaan riset kelautan, pengelolaan
dan pemantauan sumber daya kelautan, maupun untuk keperluan komersialisasi dan menjaga
kelestariannya.

Inovator 
Nama : Henry Munandar Manik SPi, M.T, Ph.D Dr. Ir. Totok Hestirianoto, M.Sc
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
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Potensi Aplikasi
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pengawet alami

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

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Nasihat Cerdas
bagi Agro-
Industri
Smart Advice
for Agro-
Industry

Algoritma Genetika Multiobyektif untuk Perencanaan
Lahan dalam Agroindustri Biodiesel Berkelanjutan

Algoritma Genetika adalah teknik optimasi multi-objektif (multi-kriteria)
menirukan proses evolusi dan perubahan struktural genetik dalam
organisme hidup. Optimasi multi-objektif adalah optimalisasi dengan lebih
dari satu fungsi tujuan, dimana konflik antar fungsi bisa terjadi. Inovasi ini
adalah tentang aplikasi Algoritma Genetika dalam mengoptimalkan luasan
lahan sawit bagi industri biodiesel. Pemakaian biodiesel menggantikan
bahan bakar fosil diharapkan dapat mengurangi emisi karbon. Namun,
perluasan produksi biodiesel (sawit) akan menyebabkan perubahan
tataguna tanah, yang justru bisa meningkatkan emisi karbon.

Genetic Algorithm is a multi-objective optimization technique with
multicriteria, mimicking the evolutionary process and genetic structural
changes in living organisms. Multi-objective optimization is optimization
with more than one objective function, where conflicts between functions
can occur. This innovation is about the application of Genetic Algorithm in
optimizing the area of palm oil plantations for the biodiesel industry. The
use of biodiesel replacing fossil fuels is expected to reduce carbon emissions.
However, expanding production of biodiesel (palm oil) will cause dramatic
changes in land use, which can in fact increase the carbon emissions.

08

Syaraf Peraba
Rawan Pangan

Touch Sensor for
Food Security

Model Spasial Dinamik Pendugaan Produksi Padi
sebagai Upaya Pencegahan Kerawanan Pangan (Studi
Kasus: Provinsi Jawa Barat)

Dalam merencanakan stabilitas pasok pangan terutama beras sebagai
makanan pokok diperlukan suatu sistem yang memudahkan prediksi jumlah
panen padi dan produksi beras. Hal ini penting untuk mendukung kebijakan
penentuan jumlah beras yang diimpor ataupun pencetakan sawah baru.

Model Spasial Dinamik Pendugaan Produksi Padi dan Ketahanan Pangan
Indonesia mampu memberikan gambaran dan informasi yang akurat mengenai
kondisi pertanian beras di Indonesia melalui simulasi data dan ditampilkan
dalam bentuk spasial (peta).

Model ini telah diuji di Propinsi Jawa Barat sebagai contoh studi kasus
berdasarkan pada beberapa skenario implementasi kebijakan pangan,dengan
hasil yang memuaskan.

Indonesia urgently need to develop systems and infrastructure to maintain its
food security, especially rice security.

A Dynamic Spatial Forecasting model is developed to provide accurate
information on the condition and forecast of rice production, displayed in
spatial map containing data of different parameters, that can be analyzed and
simulated.

This model has been tested in West Java to simulate different policy scenarios
with satisfactory results.
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Perspektif
Inovasi ini dapat mempercepat pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan 
menyangkut ketahanan pangan terutama beras dengan akurat. Tindakan antisipasi 
dan kebijakan yang tepat dalam keadaan krisis dapat mencegah kerawanan pangan 
di suatu daerah.

Keunggulan Inovasi
l Data perhitungan kuantitatif dinyatakan dalam bentuk angka dan grafik peta 

spasial
l Penyajian data yang menyeluruh memudahkan analisa informasi dan 

mengambil keputusan

Potensi Aplikasi
Model telah dibuat dan divalidasi untuk propinsi Jawa Barat dan berpotensi 
dikembangkan di propinsi lain atau untuk komoditas lain. Model dapat membantu 
pemangku kebijakan dalam memutuskan kebijakan pangan dengan akurat dan 
diterapkan pada dunia riil.

Inovator
Nama : Hartrisari Hardjomidjojo; Harry Imantho; Desi Suyamto 
Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   105 Inovasi Indonesia
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Syaraf Peraba 
Rawan Pangan

Touch Sensor for 
Food Security

Model Spasial Dinamik Pendugaan Produksi Padi 
sebagai Upaya Pencegahan Kerawanan Pangan (Studi 
Kasus: Provinsi Jawa Barat)

Dalam merencanakan stabilitas pasok pangan terutama beras sebagai 
makanan pokok diperlukan suatu sistem yang memudahkan prediksi jumlah 
panen padi dan produksi beras. Hal ini penting untuk mendukung kebijakan 
penentuan jumlah beras yang diimpor ataupun pencetakan sawah baru.

Model Spasial Dinamik Pendugaan Produksi Padi dan Ketahanan Pangan 
Indonesia mampu memberikan gambaran dan informasi yang akurat mengenai 
kondisi pertanian beras di Indonesia melalui simulasi data dan ditampilkan 
dalam bentuk spasial (peta).

Model ini telah diuji di Propinsi Jawa Barat sebagai contoh studi kasus 
berdasarkan pada beberapa skenario implementasi kebijakan pangan,dengan 
hasil yang memuaskan.

Indonesia urgently need to develop systems and infrastructure to maintain its 
food security, especially rice security.

A Dynamic Spatial Forecasting model is developed to provide accurate 
information on the condition and forecast of rice production, displayed in 
spatial map containing data of different parameters, that can be analyzed and 
simulated.

This model has been tested in West Java to simulate different policy scenarios 
with satisfactory results.
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Inovator
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

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

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

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

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

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Pemakaian biodiesel bertujuan mengurangi ketergantungan kita pada sumber 
energi tak terbarukan, dengan mengalihkannya ke sumber energi yang
terbarukan. Namun sesuatu yang terbarukan tidak selalu sejalan dengan tujuan
kelestarian lingkungan.

Keunggulan Inovasi:
• Memelopori optimisasi perencanaan lahan sawit untuk industri biodiesel

dengan pendekatan komputasi cerdas.

• Mendukung perencanaan berskala negara/nasional yang bersifat optimalisasi
multi-objektif (multi-kriteria) berjangka panjang, dimana konflik di antara
fungsi-fungsi tersebut mungkin saja terjadi.

Potensi Aplikasi:
Aplikasi algortima genetik ini dapat diaplikasikan untuk optimisasi multi-objektif (multi-kriteria) yang
kompleks, dimana dalam jangka panjang konflik antar fungsi dan tujuan bisa terjadi, dan menyebabkan
optimisasi tidak tercapai.

Innovator
Nama : Firdaus Prawiradisastra, S.Kom, M.Kom, Prof. Dr. Ir. Yandra M.Eng.
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

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

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

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

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

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Nasihat Cerdas 
untuk Pak Tani
Smart Advice
for Farmers

Spatial Online Analytical Processing (SOLAP)
untuk Komoditas Pertanian Indonesia

Inovasi ini berupa spatial data warehouse untuk mengelola data historis
komoditas pertanian Indonesia dengan pendekatan analisis data
multidimensi yang diintegrasikan dengan aplikasi Spatial Online Analytical
Processing (SOLAP). SOLAP adalah aplikasi penunjang pengambilan
keputusan, untuk menentukan komoditas yang sesuai untuk dibudidayakan
di wilayah tertentu.

This innovation is a spatial data warehouse to manage historical data
on Indonesian agricultural commodities, with a multidimensional data
analysis, integrated with the Spatial Online Analytical Processing (SOLAP)
application. SOLAP is an application to support decision making, to
determine which commodities are suitable for cultivation in certain regions.
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Detektif
Tanaman Obat

Medicinal Plant
Detective

MedLeaf : Inovasi Teknologi Mobile Cerdas Sistem
Identifikasi Tumbuhan Obat Indonesia

Informasi tentang tanaman obat masih sangat terbatas, apalagi di Indonesia
yang memiliki keanekaragaman tanaman yang sangat kaya. Masyarakat
seringkali menemui kesulitan dalam mengidentifikasikan dan memastikan
jenis tanaman tertentu, apalagi menentukan mana yang tanaman obat dan
mana yang bukan.

Dengan aplikasi Medleaf, identifikasi tanaman obat menjadi mudah.
Pemakai hanya perlu memotret daun dari tumbuhan yang ingin 
diidentifikasi menggunakan kamera telepon. Medleaf akan memberikan
informasi nama, khasiat, bagian yang digunakan, bahkan peta daerah
penyebaran tanaman obat tersebut.

Indonesia has a vast diversity of plants. Many people have difficulties in
identifying them, let alone deciding if they pick or select the correct plants.

With MedLeaf application, plants identification has been made much easier.
One can take photo of the medicinal plant leaf by using a cell phone camera.
MedLeaf application will process the image, and almost instantly, the
cellphone will display the name, its medical benefits, as well as the
geographical information of the plant's habitat.

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Penyediaan informasi akurat dan cepat, tentang tanaman obat selain dapat 
mengurangi ketidak-pastian dalam mengkonsumsi tanaman obat atau jamu, 
secara tidak langsung juga membantu industri jamu/obat-obatan untuk 
berkembang cepat.

Keunggulan Inovasi
l Medleaf membantu masyarakat untuk mengenal tentang kekayaan tanaman 

obat
l Aplikasi Medleaf tidak memerlukan akses internet,sehingga dapat digunakan 

kapan saja dan dimana saja.
l Pihak pengembang melakukan update database tanaman obat

Potensi Aplikasi
Medleaf dapat digunakan oleh industri berbasis herbal/tanaman obat,juga oleh 
masyarakat untuk mengidentifikasi tanaman obat secara tepat dan cepat.

Inovator
Nama : Desta Sandya Pravista; Ervizal A.M Zuhud; Mega Mayanda 

Santoni; Rahmat Setiawan; Yeni Herdiyeni 
Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   105 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Penyediaan informasi akurat dan cepat, tentang tanaman obat selain dapat
mengurangi ketidak-pastian dalam mengkonsumsi tanaman obat atau jamu,
secara tidak langsung juga membantu industri jamu/obat-obatan untuk 
berkembang cepat.

Keunggulan Inovasi
l Medleaf membantu masyarakat untuk mengenal tentang kekayaan tanaman

obat
l Aplikasi Medleaf tidak memerlukan akses internet,sehingga dapat digunakan

kapan saja dan dimana saja.
l Pihak pengembang melakukan update database tanaman obat

Potensi Aplikasi
Medleaf dapat digunakan oleh industri berbasis herbal/tanaman obat,juga oleh
masyarakat untuk mengidentifikasi tanaman obat secara tepat dan cepat.

Inovator
Nama : Desta Sandya Pravista; Ervizal A.M Zuhud; Mega Mayanda

Santoni; Rahmat Setiawan; Yeni Herdiyeni
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

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

02

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

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

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

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

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

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

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Berikan kail, jangan ikannya. Membantu petani untuk memilih tanaman
hortikultura, perkebunan, atau peternakan yang tepat; akan lebih bermanfaat
bagi kesejahteraan petani, ketimbang setiap kali memberi subsidi.

Keunggulan Inovasi
• Menyajikan ringkasan data produktivitas, produksi dan luas lahan tanaman

hortikultura, perkebunan, serta komoditas peternakan yang dapat diakses
dimanapun dan kapanpun.

• Aplikasi dibangun menggunakan perangkat lunak open source sehingga
dapat digunakan oleh siapapun tanpa memerlukan autentikasi terlebih
dahulu.

• Dilengkapi modul optimasi data spasial, sehingga penyajian visual pada peta
dapat dilakukan dengan cepat.

Potensi Aplikasi
Aplikasi yang dibangun merupakan alat bantu penunjang pengambilan keputusan dalam menentukan
komoditas yang sesuai untuk dibudidayakan di wilayah tertentu pada waktu tertentu; yang dapat
dimanfaatkan oleh para petani, penyuluh pertanian, peneliti, maupun pihak-pihak terkait dalam
pembangunan sektor pertanian.

Inovator
Nama : Dr. Imas Sukaesih Sitanggang, S. Si. M. Kom
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

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

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

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

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

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Penyakit
Segera
Ketahuan
Immediate
Disease
Detection

Teknologi Computer Vision untuk Deteksi Dini Otomatis
Penyakit Daun dan Identifikasi Patogen Jabon Berbasis
Citra Digital

Budidaya tanaman kehutanan yang budidayanya masih terkendala oleh
serangan patogen penyakit daun. Dengan analisis citra digital daun
tanaman, dapat dilakukan identifikasi penyakit daun dengan cepat dan
akurat, sehingga lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan metoda
pengujian dengan postulat Koch yang umum dipakai.

Forestry cultivation is still constrained by attacks of pathogenic leaf diseases.
By analyzing the digital image of plant leaves, leaf disease identification
can be carried out quickly and accurately, thus more efficient and effective;
when compared to commonly used Koch Postulate testing method.
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Jembatan SMS
bagi Tunanetra

SMS Bridging
for the Blinds

T-SMS : Aplikasi SMS (Short Message Service)
untuk Tunanetra

Short Message Service (SMS) merupakan salah satu layanan komunikasi
paling popular di masyarakat. Selain harganya murah, penggunaannya juga
mudah. Sayangnya, pemakai SMS memerlukan kemampuan membaca dan
tentunya melihat, yang tidak dimiliki oleh penyandang tunanetra.

Aplikasi T-SMS dikembangkan untuk membantu penyandang tunanetra
menggunakan layanan SMS. Pengguna cukup melisankan pesan yang akan
dikirim. Teknologi lisan-ke-teks (speech-to-text) pada aplikasi ini, akan
mengubah suara menjadi teks. Sebaliknya, jika ada pesan SMS yang masuk,
teknologi teks-ke-lisan (text-to-speech) akan mengubah pesan teks menjadi
suara. T-SMS dilengkapi desain antar-muka yang dirancang khusus untuk
tunanetra.

Short Message Service (SMS) has become one of the most popular
communication services today. It is cheap and practical. Unfortunately, to
use SMS effectively, one must be able to see and read. This is not easy for the
blinds.

T-SMS uses speech-to-text as well as text-to-speech technologies, with a
specially designed user interface for the blinds.

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Inovasi teknologi komputer dan telekomunikasi telah memberikan manfaat dan 
kemudahan yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Mengikut-sertakan kelompok 
penyandang tunanetra untuk ikut memanfaatkan inovasi tidak hanya bermakna 
ekonomi semata, tetapi khususnya sangat bermakna sosial kemanusiaan.

Keunggulan Inovasi
l Desain antar-muka (interface) yang dirancang khusus untuk penyandang 

tunanetra.
l Mudah digunakan
l Aplikasi T-SMS dapat diunduh secara gratis

Potensi Aplikasi
Aplikasi ini ditujukan khususnya bagi penyandang tunanetra, baik untuk keperluan 
pekerjaan, maupun untuk kehidupan sehari-hari.

Inovator
Nama : Ozi Priawadi; Sony HartonoWijaya; Lizza Amini Gumilar; Nadya 

Elsanoviany Putri;  Fadila Andre Mulyanto; Rahmad Syaifullah 
G 

Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   105 Inovasi Indonesia



415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia Tahun 2018

12

Jembatan SMS 
bagi Tunanetra

SMS Bridging 
for the Blinds

T-SMS : Aplikasi SMS (Short Message Service) 
untuk Tunanetra

Short Message Service (SMS) merupakan salah satu layanan komunikasi 
paling popular di masyarakat. Selain harganya murah, penggunaannya juga 
mudah. Sayangnya, pemakai SMS memerlukan kemampuan membaca dan 
tentunya melihat, yang tidak dimiliki oleh penyandang tunanetra.

Aplikasi T-SMS dikembangkan untuk membantu penyandang tunanetra 
menggunakan layanan SMS. Pengguna cukup melisankan pesan yang akan 
dikirim. Teknologi lisan-ke-teks (speech-to-text) pada aplikasi ini, akan 
mengubah suara menjadi teks. Sebaliknya, jika ada pesan SMS yang masuk, 
teknologi teks-ke-lisan (text-to-speech) akan mengubah pesan teks menjadi 
suara. T-SMS dilengkapi desain antar-muka yang dirancang khusus untuk 
tunanetra.

Short Message Service (SMS) has become one of the most popular 
communication services today. It is cheap and practical. Unfortunately, to 
use SMS effectively, one must be able to see and read. This is not easy for the 
blinds. 

T-SMS uses speech-to-text as well as text-to-speech technologies, with a 
specially designed user interface for the blinds.

13

Perspektif
Inovasi teknologi komputer dan telekomunikasi telah memberikan manfaat dan
kemudahan yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Mengikut-sertakan kelompok
penyandang tunanetra untuk ikut memanfaatkan inovasi tidak hanya bermakna
ekonomi semata, tetapi khususnya sangat bermakna sosial kemanusiaan.

Keunggulan Inovasi
l Desain antar-muka (interface) yang dirancang khusus untuk penyandang

tunanetra.
l Mudah digunakan
l Aplikasi T-SMS dapat diunduh secara gratis

Potensi Aplikasi
Aplikasi ini ditujukan khususnya bagi penyandang tunanetra, baik untuk keperluan
pekerjaan, maupun untuk kehidupan sehari-hari.

Inovator
Nama : Ozi Priawadi; Sony HartonoWijaya; Lizza Amini Gumilar; Nadya

Elsanoviany Putri;  Fadila Andre Mulyanto; Rahmad Syaifullah
G

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

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

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

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

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

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Pertanian/kehutanan kini telah menjadi industri dimana berlaku aturan industri:
efisiensi, mutu, produktivitas, dan kecepatan. Faktor alam tidak lagi boleh
dijadikan alasan untuk kinerja pertanian/kehutanan yang buruk.

Keunggulan Inovasi
Mengidentifikasi patogen penyakit daun menjadi jauh lebih cepat  namun tetap
akurat (dibanding dengan prosedur Postulat Koch), sehingga dapat membantu
petugas lapangan melakukan tindakan penanggulangan dengan cepat dan tepat.

Potensi Aplikasi
Inovasi dapat diaplikasikan untuk identifikasi penyakit daun untuk tanaman
budidaya selain Jabon.

Innvator
Nama : Dr. Ir. Elis Nina Herliyana, M.Si., Dr. Ir. Abdul Munif M.Sc,
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

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

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

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

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

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Nama  : Sugeng Heri Suseno dan Pipih Suptijah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Pertanian Era
Satelit
Satellite Age
Agriculture

Sistem Pendukung Keputusan Kebutuhan Pupuk Kelapa
Sawit Berbasis Pertanian Presisi

Prinsip dasar perhitungan kebutuhan pupuk tanaman adalah berdasarkan
keseimbangan nutrisi. Analisis tanah dan tanaman di laboratorium
adalah metode yang paling banyak digunakan. Namun metode ini tidak
praktis, tidak ekonomis dan memerlukan waktu yang lama. Invensi ini
mengembangkan metode analisis penentuan dosis pupuk berbasis satelit
yang memungkinkan akuisisi dan analisis data yang lebih cepat. Sistem ini
menyediakan rekomendasi penggunaan jumlah pupuk yang mencerminkan
prinsip pertanian presisi..

Calculating fertilizer requirements for plants is based on nutritional balance.
Commonly used analysis of soil and plants in the laboratory is not anymore
practical nor economical, and requires a long time. This innovation suggest
a new satellite-based technology, that enable faster data acquisition and
analysis to calculate fertilizer dosage needed, by each plants or each area,
in accordance to the principle of precision agriculture

14

Permainan
Penyelamatan

Hutan
Save Our Forest

Game

Analisis dan Desain Game untuk Penyelamatan
Hutan P-SOFT (Play and Save Our Forest)

Maraknya penggemar games online di kalangan anak muda, menjadi
inspirasi untuk menjadikannya sebagai media dalam menumbuhkan
kesadaran tentang pentingnya penyelamatan hutan Indonesia di kalangan
generasi muda.

Rancangan game berbasis web tentang lingkungan ini disesuaikan dengan
isu-isu lingkungan hidup Indonesia, seperti pembalakan liar, konversi hutan
ke perkebunan, kebakaran lahan dan lain-lain. Play and Save Our Forests (P-
SOFT) diharapkan dapat mengundang minat penggemar game berbasis
internet, khususnya anak muda, untuk berperan aktif dalam prakarsa
penyelamatan hutan Indonesia.

Ever increasing popularity of internet based computer game can become an
opportunity to educate and to involve young generations in the save our
forest initiatives, by offering them “Play and Save Our Forests” or P-SOFT.

P-SOFT is a web based game that dynamically simulate the efforts of
preserving natural forest and its law enforcement measures, against illegal
loggings, forest fires, forest conversions, as well as other deforestation acts
due to economic and social reasons.

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Internet telah terbukti mampu mengubah perilaku manusia dan game on-line 
merupakan media yang digemari generasi muda. Menggabungkan keduanya bisa 
digunakan untuk mengubah pola pikir dan perilaku generasi muda secara 
menyenangkan sembari bermain, untuk melakukan hal-hal baik bagi masyarakat 
seperti pelestarian hutan.

Keunggulan Inovasi
l Memberikan hiburan dan membangun kesadaran akan pelestarian lingkungan 

melalui permainan yang digemari
l Bisa menjadi wadah komunitas virtual bagi para pemainnya,untuk ikut dalam 

kegiatan penyelamatan hutan Indonesia.
l Dapat berjalan di PC Computer/Noteebook maupun berbagai mobile platform.

Potensi Aplikasi
P-SOFT bisa ditawarkan sebagai computer game biasa atau berbasis internet, bisa 
dikembangkan menjadi program simulasi komputer untuk keperluan pendidikan.

Inovator
Nama : Firman Ardiansyah; Ozi Priawadi; Lizza Amini Gumilar; Nadya 

Elsanoviany Putri; Fadila Andre Mulyanto; Hendrik; Rilan 
Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   105 Inovasi 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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Perspektif
Penghematan atau kesalahan dosis pemakaian pupuk per tanaman atau area 
mungkin nampak tak seberapa nilainya. Namun jika dihitung dampaknya bagi
hasil dan produktivitas hasil pertanian, nilainya menjadi signifikan.

Keunggulan Inovasi:
• non-desktruktif, perhitungan nutrisi unsur tidak lagi menggunakan sampel

daun yang perlu dipotong 
• rendah biaya, perhitungan nutrisi tidak perlu lagi dilakukan di laboratorium

yang lama dan mahal.
• pada sistem ini perhitungan kebutuhan pupuk menggunakan citra satelit

yang dapat diperoleh secara gratis.

Potensi Aplikasi
Sistem ini bermanfaat bagi petani kelapa sawit kelas menengah ke bawah, khususnya mereka tidak
punya akses ke layanan laboratorium. Sistem ini bisa membantu perusahaan sawit besar agar dapat
mengurangi biaya analisa kebutuhan pupuk yang cukup mahal, karena luasnya areal perkebunan
yang dikelola.

Inovator
Nama : Prof. Dr. Ir. Kudang Boro Seminar, M.Sc, Dr. Ir. Sudradjat, MS,

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

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

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

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

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

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Ukur Kualitas
Cepat di
Tempat
Rapid Measure
of Quality on
Site

Deteksi Cepat Kualitas Minyak Atsiri
dengan Portable Near Infrared Spectroscopy

Inovasi ini mengembangkan model prediksi kualitas minyak cengkeh
(Syzygium aromaticum), berdasarkan penanda eugenol dan caryophyllene,
melalui pengukuran spektrum sample dengan Near Infra Red Spectroscopy
(NIRS) portable. Data selanjutnya dianalisis dengan Principal Component
Analysis (PCA) dan Partial Least Square (PLS) dari software The Unscramble 
X 10.4. Inovasi ini dapat mencapai akurasi pengukuran di atas 90%, sehingga
dapat menggantikan cara tradisional yang mengandalkan pengalaman
dan indera manusia yang murah namun subjektif; atau pengukuran
laboratorium yang lama dan mahal.

This innovation developed a predictive model of clove (Syzygium
aromaticum) oil quality based on eugenol and caryophyllene markers,
by measuring the spectrum of clove oil sample using a portable Near
Infra Red Spectroscopy (NIRS). Data were further analyzed by using
Principal Component Analysis (PCA) and Partial Least Square (PLS) from
the Unscramble X 10.4 software package. This innovation can achieve
measurement accuracy above 90%, so it can replace traditional methods
that rely on human experience and senses that are cheap but subjective; or
expensive and long lead-time laboratory measurements.

16

Deteksi Padi
Kurang Gizi

Malnourished
Paddy Detection

Android Nitro-Analysis (ANALYS): Aplikasi Cerdas
Identifikasi Kebutuhan Pupuk Padi Melalui
Pemrosesan Citra Daun

Kondisi defisiensi nitrogen pada padi dapat dilakukan dengan Bagan Analisis
Warna Daun (BWD). Hasil dari perbandingan visualisasi daun padi dapat
mendeteksi kondisi defisiensi nitrogen yang menandakan padi kurang
mendapatkan pupuk N. Teknologi untuk mendeteksi hal ini sudah tersedia,
namun biayanya mahal, serta kurang praktis untuk dimanfaatkan oleh
petani umumnya.

Android Nitro-Analysis (ANALYS) adalah teknologi untuk melakukan analisis
BWD padi, cukup dengan memanfaatkan teknologi android dan kamera
telepon seluler. Petani akan dapat melakukannya sendiri, dan bisa mengatur
pemupukan tanaman padinya secara optimal.

The Leaf Color Chart (LCC) is a tool to assess  paddy's nitrogen status. It can
guide farmers to apply nitrogen fertilizer optimally. The technology is readily
available, but it is too costly and unpractical for use by farmers.

Android Nitro-Analysis (ANALYS) is an innovation to do LCC analysis, by using
an ordinary android cellphones equipped with camera. It is now possible for
paddy farmers to do LCC analysis themselves, and optimize the application
of nitrogen fertilizers.

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Teknologi akan memberikan sumbangan maksimal apabila bisa dimanfaatkan 
secara langsung di tempat kerja yang sebenarnya. Menggantikan teknologi lama 
dengan yang modern dan praktis, memberdayakan petani untuk langsung 
bertindak tanpa tergantung pada sistem lama yang terbatas distribusinya juga 
aplikasinya di lapangan.

Keunggulan Inovasi
l Deteksi BWD dapat dilakukan secara murah dan instan
l Praktis bagi petani, hanya memerlukan telepon seluler dengan kamera.

l Terdapat pilihan informasi menggunakan audio.

Potensi Aplikasi
Aplikasi ini tidak hanya bagi tanaman padi, tetapi juga untuk tanaman lainnya. 
Dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan masyarakat, petani, akademisi, 
peneliti, penyuluh pertanian, bahkan oleh perusahaan dalam bidang pertanian.

Inovator
Nama : Hendrik; M. Baidowi; Irma Lasmiana; Wildan Novebiyatno; 

Firman Ardiansyah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber:   105 Inovasi Indonesia
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mendeteksi kondisi defisiensi nitrogen yang menandakan padi kurang 
mendapatkan pupuk N. Teknologi untuk mendeteksi hal ini sudah tersedia, 
namun biayanya mahal, serta kurang praktis untuk dimanfaatkan oleh 
petani umumnya.

Android Nitro-Analysis (ANALYS) adalah teknologi untuk melakukan analisis 
BWD padi, cukup dengan memanfaatkan teknologi android dan kamera 
telepon seluler. Petani akan dapat melakukannya sendiri, dan bisa mengatur 
pemupukan tanaman padinya secara optimal.

The Leaf Color Chart (LCC) is a tool to assess  paddy's nitrogen status. It can 
guide farmers to apply nitrogen fertilizer optimally. The technology is readily 
available, but it is too costly and unpractical for use by farmers.

Android Nitro-Analysis (ANALYS) is an innovation to do LCC analysis, by using 
an ordinary android cellphones equipped with camera. It is now possible for 
paddy farmers to do LCC analysis themselves, and optimize the application 
of nitrogen fertilizers.
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Perspektif
Teknologi akan memberikan sumbangan maksimal apabila bisa dimanfaatkan
secara langsung di tempat kerja yang sebenarnya. Menggantikan teknologi lama
dengan yang modern dan praktis, memberdayakan petani untuk langsung
bertindak tanpa tergantung pada sistem lama yang terbatas distribusinya juga
aplikasinya di lapangan.

Keunggulan Inovasi
l Deteksi BWD dapat dilakukan secara murah dan instan
l Praktis bagi petani, hanya memerlukan telepon seluler dengan kamera.

l Terdapat pilihan informasi menggunakan audio.

Potensi Aplikasi
Aplikasi ini tidak hanya bagi tanaman padi, tetapi juga untuk tanaman lainnya.
Dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan masyarakat, petani, akademisi,
peneliti, penyuluh pertanian, bahkan oleh perusahaan dalam bidang pertanian.

Inovator
Nama : Hendrik; M. Baidowi; Irma Lasmiana; Wildan Novebiyatno;

Firman Ardiansyah
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

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

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

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

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

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Inovasi bisa berarti solusi baru bagi pilihan dilematis antara: murah namun tidak
akurat, atau mahal namun akurat; dengan solusi yang murah dan akurat.

Keunggulan Inovasi
• Inovasi mudah diaplikasikan pada tingkat petani pengolah minyak atsiri

maupun industri minyak cengkeh.
• Alat ukur yang portable sehingga dapat dibawa ke lapangan, dan data

dikirimkan melalui internet untuk di analisis.
• Pengukuran yang cepat, murah dengan akurasi yang tinggi.

Potensi Aplikasi
Pengukuran dengan deteksi cepat kualitas minyak cengkeh ini dapat melakukan pengukuran kualitas
langsung di lapangan; sehingga dapat mendukung sistem logistik yang membutuhkan integrasi data
secara online serta data traceability; dalam mengelola pasokan minyak cengkeh yang bisa berasal
dari berbagai daerah secara serempak.

Inovator
Nama : Yohanes Aris Purwanto; I Wayan Budiastra; Slamet Widodo; Yosepha Ayumi M
Status Paten : Belum Didaftarkan



18

Makmur Tani di
Era Internet

Farmer
Prosperity in
Internet Era

Sistem Diseminasi Inovasi Pertanian Berbasis
Teknologi Informasi untuk Meningkatkan
Keberdayaan Petani Sayuran

Untuk memperkuat pertanian holtikultura, dibutuhkan penyebar-luasan
informasi dan inovasi pertanian. Diseminasi informasi pertanian berbasis
internet dapat menunjang para petani holtikultura untuk menanggulangi
masalah sehari-hari, mengambil keputusan yang tepat dalam menanam,
memanen dan memasarkan hasil mereka.

Informasi yang disiarkan bisa diperoleh melalui analisis data sekunder, desk
study, wawancara mendalam, dokumentasi, dan artikel inovasi di bidang
pertanian. Diskusi secara online di internet pun bisa dilakukan dalam forum.
Penyuluh pertanian akan lebih diberdayakan dan lebih berperan sebagai
sumber informasi aktual, dalam tugas mereka menjadi fasilitator dan
pendamping kelembagaan lokal dan petani.

Information dissemination and sharing in holticultural agriculture is essential
for farmers to solve their daily issues in farming. Farmers are empowered with
up to date information before making decisions such as when selecting crops,
harvesting and marketing their produce.

Discussions in online forum can answer and solve many questions or
problems. Agricultural counselors will be highly empowered if they are always
equipped with up-to-date information when they give advice to farmers.

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Petani dirugikan bukan hanya karena gagal panen, atau masalah teknis pertanian 
lainnya. Seringkali masalah mereka adalah kesalahan dalam memilih tanaman, 
menentukan waktu panen, atau mendapat harga jual terlalu rendah, kesemuanya 
seringkali karena kelangkaan atau keterlambatan informasi.

Keunggulan Inovasi
l Mempercepat dan memperluas sebaran informasi pertanian ke pengguna, 

pengembang jaringan dan stakeholder lainnya
l Mendukung petani mengambil keputusan jenis tanaman yang tepat.

l Revitalisasi dan pemberdayaan penyuluh pertanian

Potensi Aplikasi
Model sistem diseminasi inovasi berbasis teknologi informasi ini dapat 
diaplikasikan ke semua sektor pertanian, semua pemangku kepentingan pertanian, 
dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Hal ini akan mendorong 
kemajuan dunia pertanian, dan keadilan dalam usaha pertanian.

Inovator
Nama : Sumardjo; Retno S H Mulyandari; Darojat; Leo Darmawan
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber:   105 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Petani dirugikan bukan hanya karena gagal panen, atau masalah teknis pertanian
lainnya. Seringkali masalah mereka adalah kesalahan dalam memilih tanaman, 
menentukan waktu panen, atau mendapat harga jual terlalu rendah, kesemuanya 
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Inovator
Nama : Sumardjo; Retno S H Mulyandari; Darojat; Leo Darmawan
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN
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Model dinamik pengelolaan sampah perkotaan
dalam rangka menunjang kebersihan lingkungan

Prediksi kota
Bersih, Bebas

Sampah
Zero Waste

Management
prediction 

Penyusunan model pengelolaan sampah dimaksudkan untuk 
mengefisiensikan jadwal pengangkutan sampah kota. Model mensimulasi
aliran sampah dari rumah tangga dan pasar menuju TPS hingga ke TPA.
Model memprediksi total biaya pengangkutan sampah dan sisa sampah
yang tidak terangkut pada suatu wilayah tertentu.  Model telah diujicoba
dengan data kota Bogor. Hasil simulasi menunjukkan kesesuaian dengan
data riil sehingga dapat dikatakan bahwa model  telah terverifikasi dan
tervalidasi dengan baik.

Waste is a common problem in urban areas especially the remaining waste
that are not transported. The city government needs to optimize the use of
facilities and provide cost of waste transportation. System dynamic model of
urban waste management development is aimed to determine the
scheduling optimization and calculate the total cost of transporting waste to
create a healthy environment.

Perspektif
Model Sistem Dinamik sebagai piranti penunjang analisis/perencanaan kebijakan 
melalui simulasi kebijakan untuk mengefisienkan jadwal pengangkutan sampah dan 
biaya pengangkutan sampah kota. Model bersifat umum dan dapat digunakan di kota 
lainnya di seluruh Indonesia.

Keunggulan
Model dibangun menggunakan sistem dinamik dengan output berupa prediksi total 
biaya pengangkutan sampah dan sisa sampah yang tidak terangkut pada suatu 
wilayah tertentu. Model dibuat user friendly dan digunakan untuk menilai kinerja 
pemerintah . Model telah diujicoba dengan data kota Bogor. Hasil simulasi 
menunjukkan kesesuaian dengan data riil kota Bogor.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini potensial untuk dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai alat penunjang 
analisis/perencanaan kebijakan terutama yang berkaitan dengan dinas kebersihan.

Inovator
Nama : Hartrisari Hardjomijojo; Pamoedji
Status Paten : Dalam Proses Pengajuan

Sumber:   106 Inovasi Indonesia
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wilayah tertentu. Model dibuat user friendly dan digunakan untuk menilai kinerja
pemerintah . Model telah diujicoba dengan data kota Bogor. Hasil simulasi
menunjukkan kesesuaian dengan data riil kota Bogor.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini potensial untuk dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai alat penunjang
analisis/perencanaan kebijakan terutama yang berkaitan dengan dinas kebersihan.

Inovator
Nama : Hartrisari Hardjomijojo; Pamoedji
Status Paten : Dalam Proses Pengajuan
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Visualisasi Informasi Keterhubungan Tanaman Obat
dengan Khasiatnya Menggunakan Algoritme
Fruchterman-Reingold

Virtual Map
Tanaman Obat

Medicinal
Plants Virtual

Map Indonesia memiliki keanekaragaman hayati tanaman obat yang kaya. Spesies
yang saat ini digunakan oleh industri obat tradisional dan terdaftar di BPOM
telah mencapai 283 jenis tanaman. Walaupun tren pengobatan herbal masih
berlangsung, akses maupun cara penyampaian informasi tentang tanaman
obat selama ini dinilai masih kurang baik. Teknik visualisasi informasi
memungkinkan penyajian informasi yang lebih sistematis, terintegrasi
sekaligus menarik. Sehingga orang awam atau industri jamu tradisional
dapat mengakses informasi dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas
ketika ingin meracik obat tradisional sendiri ataupun mengembangkan
racikan baru.

There are 283 species of medicinal plants in Indonesia that are currently used
by traditional medicine industries and registered by the National Drug and
Food Control Agency (BPOM). Despite the ongoing herbal medicine trend,
there is still lack of access to, and good methods to disseminate, information
on medicinal herbs. Visualization provides consumers or traditional medicine
manufacturers with information on medicinal plants in a more systematic,
integrated, and appealing way.

Perspektif
Peningkatan tren pengobatan herbal mendorong pemanfaatan tanaman herbal 
Indonesia. Informasi mengenai khasiat tanaman herbal yang tersaji dalam bentuk 
virtual, memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk memanfaatkan tanaman 
herbal.

Keunggulan
Teknologi ini dapat menelusuri keterhubungan antar tanaman obat berdasarkan 
khasiat yang dimiliki dan memiliki Interface yang mudah untuk dipahami. Sistem ini 
telah menggunakan bahasa inggris sehingga dapat memperkenalkan kekayaan 
keanekaragaman hayati tanaman obat Indonesia pada dunia.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat dimanfaatkan oleh kalangan industri sebagai alat penelusur khasiat 
tanaman obat sehingga dapat mempermudah pembuatan racikan baru obat 
tradisional.

Inovator
Nama : Firman Ardiansyah; Nadya Elsanoviany Putri; Yani Nurhadryani
Status Paten : Dalam Proses Pengajuan

Sumber:   106 Inovasi Indonesia

KATA 
PENGANTAR

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

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

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

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

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

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

1 dan Gambar 2.

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

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

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

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

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

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

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

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

Gambar 2. Inovasi IPB dalam buku Inovasi Indonesia BIC
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memungkinkan penyajian informasi yang lebih sistematis, terintegrasi 
sekaligus menarik. Sehingga orang awam atau industri jamu tradisional 
dapat mengakses informasi dan mendapatkan gambaran yang lebih jelas 
ketika ingin meracik obat tradisional sendiri ataupun mengembangkan 
racikan baru.

There are 283 species of medicinal plants in Indonesia that are currently used 
by traditional medicine industries and registered by the National Drug and 
Food Control Agency (BPOM). Despite the ongoing herbal medicine trend, 
there is still lack of access to, and good methods to disseminate, information 
on medicinal herbs. Visualization provides consumers or traditional medicine 
manufacturers with information on medicinal plants in a more systematic, 
integrated, and appealing way.

Perspektif
Peningkatan tren pengobatan herbal mendorong pemanfaatan tanaman herbal
Indonesia. Informasi mengenai khasiat tanaman herbal yang tersaji dalam bentuk
virtual, memberikan kemudahan bagi siapa saja untuk memanfaatkan tanaman
herbal.

Keunggulan
Teknologi ini dapat menelusuri keterhubungan antar tanaman obat berdasarkan
khasiat yang dimiliki dan memiliki Interface yang mudah untuk dipahami. Sistem ini
telah menggunakan bahasa inggris sehingga dapat memperkenalkan kekayaan
keanekaragaman hayati tanaman obat Indonesia pada dunia.

Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat dimanfaatkan oleh kalangan industri sebagai alat penelusur khasiat
tanaman obat sehingga dapat mempermudah pembuatan racikan baru obat
tradisional.

Inovator
Nama : Firman Ardiansyah; Nadya Elsanoviany Putri; Yani Nurhadryani
Status Paten : Dalam Proses Pengajuan
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Sistem Pakar Pemilihan Lokasi Peternakan Ayam
Broiler Berbasis Mobile

Rumah Idaman
Ayam

Chicken's Ideal
Home

Perkembangan peternakan broiler secara masif dapat menimbulkan
masalah sosial dan lingkungan. Oleh karena itu dalam penentuan lokasi
peternakan diperlukan sistem pemilihan lokasi yang mempertimbangkan
faktor ekonomi, sosial dan lingkungan (berkelanjutan).

Solusi yang ditawarkan adalah sistem pakar mobile untuk memilih lokasi
peternakan broiler. Sistem ini dikembangkan dalam bentuk aplikasi Android
dengan fitur built-in GPS, analisis kesesuaian, rekomendasi lokasi 
berdasarkan kapasitas kandang dan informasi lain terkait industri 
peternakan broiler.

Massive development of broiler farms has caused various social and
environmental issues. Therefore, it is necessary to build a system that
considers socio-economic and environmental factors. The solution offered is
a mobile expert system to select the appropriate location of broiler farms.
This system is developed as an Android application with several features:
built-in GPS, compatibility analysis, recommendation for location based on
chicken coop capacity and other related information.

Perspektif
Dalam prinsip keberlanjutan ekonomi dan sosial harus selaras dengan lingkungan. 
Aplikasi ini didasarkan pada prinsip tersebut untuk target yang spesifik.

Keunggulan Inovasi
l Sebagai pionir sistem aplikasi penentuan lokasi peternakan ayam
l Sistem aplikasi dikembangkan berdasarkan data spasial dan dikombinasikan 

dengan aspek hukum
l Dapat diinstal pada perangkat android
l Penentuan lokasi mempertimbangkan empat faktor: ekologi dan dampak 

lingkungan; ekonomi dan infrastruktur; kondisi alam dan kerentanan bencana 
alam

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama  : Kudang Boro Seminar, Rudi Afnan dan Arif Kurnia Wijayanto

Status Paten : TELAH TERDAFTAR

Sumber:   108 Inovasi Indonesia
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04 Pantau Gerak-Gerik Samudera
Monitoring Oceanic Changes

06 Satpam Air untuk Kolam Ikan
Water Security for Fish Ponds

08 Syaraf Peraba Rawan Pangan
Touch Sensor for Fo

10 Detektif Tanaman Obat
Medicinal Plant Detective

12 Jembatan SMS bagi Tunanetra
SMS Bridging for the Blinds

14 Permainan Penyelamatan Hutan
Save Our Forest Game

16 Deteksi Padi Kurang Gizi
Malnourished Paddy Detection

18 Makmur Tani di Era Internet
Farmer Prosperity in Internet Era

20 Prediksi kota Bersih, Bebas Sampah
Zero Waste Management Prediction

22 Virtual Map Tanaman Obat 
Medicinal Plants Virtual Map

24 Rumah Idaman Ayam
Chicken's Ideal Home

26 Tentukan Kemasan tanpa Bingung
Specify Packaging without Confusion

28 Agar Penerangan Tetap Terang
Be Bright Always

30 Anak Penyelamat Iklim
C e

32 Cacah Jiwa Bawah Air
Underwater Census

34 Nasihat Cerdas bagi Agro-Industri
Smart Advice for Agro-Industry

36 Nasihat Cerdas untuk Pak Tani 
Smart Advice for Farmers

38 Penyakit Segera Ketahuan
Immediate Disease Detection

40 Pertanian Era Satelit 
Satellite Age Agriculture

42 Ukur Kualitas Cepat di Tempat
Rapid Measure of Quality on Site
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Sistem Pakar Pemilihan Lokasi Peternakan Ayam 
Broiler Berbasis Mobile

Rumah Idaman 
Ayam

Chicken's Ideal 
Home

Perkembangan peternakan broiler secara masif dapat menimbulkan 
masalah sosial dan lingkungan. Oleh karena itu dalam penentuan lokasi 
peternakan diperlukan sistem pemilihan lokasi yang mempertimbangkan 
faktor ekonomi, sosial dan lingkungan (berkelanjutan).

Solusi yang ditawarkan adalah sistem pakar mobile untuk memilih lokasi 
peternakan broiler. Sistem ini dikembangkan dalam bentuk aplikasi Android 
dengan fitur built-in GPS, analisis kesesuaian, rekomendasi lokasi 
berdasarkan kapasitas kandang dan informasi lain terkait industri 
peternakan broiler.

Massive development of broiler farms has caused various social and 
environmental issues. Therefore, it is necessary to build a system that 
considers socio-economic and environmental factors. The solution offered is 
a mobile expert system to select the appropriate location of broiler farms. 
This system is developed as an Android application with several features: 
built-in GPS, compatibility analysis, recommendation for location based on 
chicken coop capacity and other related information.

Perspektif
Dalam prinsip keberlanjutan ekonomi dan sosial harus selaras dengan lingkungan. 
Aplikasi ini didasarkan pada prinsip tersebut untuk target yang spesifik.

Keunggulan Inovasi
l Sebagai pionir sistem aplikasi penentuan lokasi peternakan ayam
l Sistem aplikasi dikembangkan berdasarkan data spasial dan dikombinasikan

dengan aspek hukum
l Dapat diinstal pada perangkat android
l Penentuan lokasi mempertimbangkan empat faktor: ekologi dan dampak

lingkungan; ekonomi dan infrastruktur; kondisi alam dan kerentanan bencana
alam

Potensi Aplikasi
-

 Inovator
Nama : Kudang Boro Seminar, Rudi Afnan dan Arif Kurnia Wijayanto

Status Paten : TELAH TERDAFTAR
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Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web
Penentuan Kemasan Panganan Khas Daerah Indonesia

Tentukan
Kemasan tanpa

Bingung
Specify Packaging

without
Confusion

Penganan khas daerah Indonesia memiliki keragaman karakteristik yang
menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal pemilihan kesaman. Padahal,
pemilihan kemasan yang tepat, selain meningkatkan penerimaan 
konsumen, juga dapat memaksimalkan masa simpan penganan sehingga
mengurangi sisa makanan akibat kadaluarsa.

Inovasi ini menyediakan sistem pendukung keputusan berbasis web untuk
pemilihan jenis kemasan. Sistem dapat memudahkan produsen dalam
memilih jenis kemasan yang tepat pada produk penganan. Kandungan
lemak, kandungan air, umur simpan, penggunaan pengawet, dan ketahanan
oksidasi digunakan sebagai parameter untuk menentukan jenis dan desain
kemasan secara cepat dan efisien. Hasil pengujian menunjukkan sistem
dapat berfungsi sesuai dengan hasil yang diharapkan

This innovation provides a web-based decision support system for selecting
packaging types of Indonesia's regional snacks. The system aims to help
snack manufacturers in choosing the right type for their product's package.
Some parameters such as fat content, water content, food's shelf life,
preservative addition, and oxidation resistance are used to determine the
type and design of packaging quickly and efficiently.

Perspektif
Menyediakan sistem yang dapat mempermudah aktivitas industri makanan khas
daerah, tidak hanya akan semakin memperkenalkan karya asli anak bangsa, tapi juga
mempercepat pertumbuhan ekonomi regional.

Keunggulan Inovasi
l Menghindarkan kerugian produsen karena pemilihan kemasan yang salah
l Sistem dikembangkan berdasarkan data dari para pakar teknologi ilmu pangan
l Dapat mengangkat nilai jual dan citra makanan daerah Indonesia melalui

pemilihan kemasan yang tepat

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Kudang Boro Seminar, Nugraha Edhi Suyatma dan Latifah

Nurbaiti
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   109 Inovasi Indonesia

TEKNOLOGI INFORMASI 
DAN KOMUNIKASI
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Sistem Pendukung Keputusan Berbasis Web 
Penentuan Kemasan Panganan Khas Daerah Indonesia

Tentukan 
Kemasan tanpa 

Bingung
Specify Packaging 

without 
Confusion

Penganan khas daerah Indonesia memiliki keragaman karakteristik yang 
menimbulkan tantangan tersendiri dalam hal pemilihan kesaman. Padahal, 
pemilihan kemasan yang tepat, selain meningkatkan penerimaan 
konsumen, juga dapat memaksimalkan masa simpan penganan sehingga 
mengurangi sisa makanan akibat kadaluarsa. 

Inovasi ini menyediakan sistem pendukung keputusan berbasis web untuk 
pemilihan jenis kemasan. Sistem dapat memudahkan produsen dalam 
memilih jenis kemasan yang tepat pada produk penganan. Kandungan 
lemak, kandungan air, umur simpan, penggunaan pengawet, dan ketahanan 
oksidasi digunakan sebagai parameter untuk menentukan jenis dan desain 
kemasan secara cepat dan efisien. Hasil pengujian menunjukkan sistem 
dapat berfungsi sesuai dengan hasil yang diharapkan 

This innovation provides a web-based decision support system for selecting 
packaging types of Indonesia's regional snacks. The system aims to help 
snack manufacturers in choosing the right type for their product's package. 
Some parameters such as fat content, water content, food's shelf life, 
preservative addition, and oxidation resistance are used to determine the 
type and design of packaging quickly and efficiently.

Perspektif
Menyediakan sistem yang dapat mempermudah aktivitas industri makanan khas
daerah, tidak hanya akan semakin memperkenalkan  karya asli anak bangsa, tapi juga
mempercepat pertumbuhan ekonomi regional.

Keunggulan Inovasi
l Menghindarkan kerugian produsen karena pemilihan kemasan yang salah
l Sistem dikembangkan berdasarkan data dari para pakar teknologi ilmu pangan
l Dapat mengangkat nilai jual dan citra makanan daerah Indonesia melalui

pemilihan kemasan yang tepat

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Kudang Boro Seminar, Nugraha Edhi Suyatma dan Latifah

Nurbaiti
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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IoT (Internet of Things) untuk Sistem Monitoring dan Kontrol 
pada Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Dilengkapi 
dengan ACF (Automatic Cooling Fan) Terintegrasi

Agar
Penerangan

Tetap Terang
Be Bright

Always Penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS) telah mulai banyak
digunakan. Namun, banyak diantaranya tidak berfungsi karena tingginya
suhu di dalam kotak penyimpanan baterai, yang sangat memperpendek usia
baterai. Selain itu, monitoring fungsi PJU-TS yang mandiri justru 
menciptakan masalah baru.

Inovasi ini melengkapi PJU-TS dengan Automatic Cooling Fan (ACF) untuk
menstabilkan suhu ruangan dalam kotak penyimpanan baterai yang
lokasinya jauh di atas tiang. Selanjutnya, kondisi di setiap PJU-TS (lampu,
baterai dan sebagainya) dapat dimonitor melalui internet.

Solar powered street lighting is often malfunctioned due to overheating in
its battery box, that also shorten the life of battery. This innovation equips
every street lighting unit with an automated cooling fan to stabilize the
temperature in each battery box. Further, an IoT system is installed in every
street lighting unit to monitor the condition of the lighting unit through the
internet.

Perspektif
Sistem dan perangkat yang bersifat otonom (mandiri), jika dalam jumlah yang banyak, 
membutuhkan sistem monitoring yang lebih kompleks.

Keunggulan Inovasi
l Dilengkapi dengan aplikasi sistem monitoring
l Kontrol dan pengawasan dapat dilakukan secara real time, melalui koneksi 

internet

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama  : Ayi Rahmat
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   109 Inovasi Indonesia

02

Meminjam 
Mata Si

Penyelam Pintar
Borrowing

Vision of The
Smart Diver

Robot Jelajah Bawah Air

Robot Jelajah Bawah Air atau RJBA dirancang untuk mendukung kegiatan
observasi dan pengamatan bawah air, menggantikan peran penyelam
manusia yang memiliki keterbatasan.

RJBA dirancang dengan teknologi yang dapat mempermudah ilmuwan
dalam melakukan observasi bawah aDihubungkan dengan kabel, tongkat
kendali joystick digunakan oleh operator untuk mengendalikan manuver
gerakan robot dari permukaan laut.

CCD kamera yang terpasang pada RJBA meneruskan gambar dari dalam
laut, dan visualisasi secara real-time dapat dilihat dari atas permukaan laut
dan direkam pada laptop yang terpasang. Sumber energi listrik didapat
menggunakan generator listrik berdaya 1.000 Watt dari atas kapal.

The Underwater Traveler Robot is developed to help the observation under
the water. Connected with a cable, operator on board of the ship controls the
manuvers and movements of the robot using a joystick.

The robot is also equipped with CCD camera that passes the video in real
time to a laptop on the surface, for observation and recording. A 1,000 Watt
generator set is used to provide the electricity needed.

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Mengaplikasikan teknologi terkini untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya 
bagi peneliti, yaitu melakukan observasi didalam air, pada kedalaman yang sulit 
dicapai, sekaligus menjadikannya studi yang terekam dengan baik.

Keunggulan Inovasi
l Mampu beroperasi pada kedalaman 30- 40 meter 
l Data hasil pengamatan langsung dapat secara visual ditampilkan di layar GUI 

(Graphic User Interface) 
l Dapat dilakukan penyimpanan data di hardisk memory (penyimpan data) 

personal computer / notebook 
l Pengoperasian mudah, seperti melakukan permainan game Platform dapat 

dilengkapi dengan sensor-sensor sehingga dapat mengetahui data-data lain 
selain data visual

Potensi Aplikasi
Sebagai alat eksplorasi bawah air, yang dilengkapi dengan alat perekam, dan dapat 
ditambahkan alat sensor lain yang dibutuhkan bagi industri perikanan, penelitian, 
konservasi alam dan lingkungan, pengecekan kabel atau pipa dasar laut, dan lain-
lain.

Inovator
Nama : Indra Jaya; Muhammad Iqbal; Williandi Setiawan
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   101 Inovasi Indonesia
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Perspektif
Mengaplikasikan teknologi terkini untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya 
bagi peneliti, yaitu melakukan observasi didalam air, pada kedalaman yang sulit 
dicapai, sekaligus menjadikannya studi yang terekam dengan baik.

Keunggulan Inovasi
l Mampu beroperasi pada kedalaman 30- 40 meter
l Data hasil pengamatan langsung dapat secara visual ditampilkan di layar GUI

(Graphic User Interface)
l Dapat dilakukan penyimpanan data di hardisk memory (penyimpan data) 

personal computer / notebook 
l Pengoperasian mudah, seperti melakukan permainan game Platform dapat

dilengkapi dengan sensor-sensor sehingga dapat mengetahui data-data lain
selain data visual

Potensi Aplikasi
Sebagai alat eksplorasi bawah air, yang dilengkapi dengan alat perekam, dan dapat
ditambahkan alat sensor lain yang dibutuhkan bagi industri perikanan, penelitian,
konservasi alam dan lingkungan, pengecekan kabel atau pipa dasar laut, dan lain-
lain.

Inovator
Nama : Indra Jaya; Muhammad Iqbal; Williandi Setiawan
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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IoT (Internet of Things) untuk Sistem Monitoring dan Kontrol 
pada Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) Dilengkapi
dengan ACF (Automatic Cooling Fan) Terintegrasi

Agar
Penerangan

Tetap Terang
Be Bright

Always Penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS) telah mulai banyak
digunakan. Namun, banyak diantaranya tidak berfungsi karena tingginya
suhu di dalam kotak penyimpanan baterai, yang sangat memperpendek usia
baterai. Selain itu, monitoring fungsi PJU-TS yang mandiri justru 
menciptakan masalah baru. 

Inovasi ini melengkapi PJU-TS dengan Automatic Cooling Fan (ACF) untuk
menstabilkan suhu ruangan dalam kotak penyimpanan baterai yang
lokasinya jauh di atas tiang. Selanjutnya, kondisi di setiap PJU-TS (lampu,
baterai dan sebagainya) dapat dimonitor melalui internet.

Solar powered street lighting is often malfunctioned due to overheating in
its battery box, that also shorten the life of battery. This innovation equips
every street lighting unit with an automated cooling fan to stabilize the
temperature in each battery box. Further, an IoT system is installed in every
street lighting unit to monitor the condition of the lighting unit through the
internet.

Perspektif
Sistem dan perangkat yang bersifat otonom (mandiri), jika dalam jumlah yang banyak, 
membutuhkan sistem monitoring yang lebih kompleks.

Keunggulan Inovasi
l Dilengkapi dengan aplikasi sistem monitoring
l Kontrol dan pengawasan dapat dilakukan secara real time, melalui koneksi

internet

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Ayi Rahmat
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Adaptasi Perubahan Iklim Fokus Anak (APIFA)Anak Penyelamat 
Iklim

Children Save the
Climate

APIFA merupakan inisiatif adaptasi perubahan iklim (API), khusus untuk
mengisi kekosongan dalam pengembangan strategi API yang telah berjalan,
yaitu yang terfokus pada anak sebagai target penerima manfaat. Sejauh ini
pengembangan strategi API berbasis sektor dan wilayah.

APIFA dikembangkan sebagai wadah manajemen pengetahuan berbasis
web/daring, untuk mengelola informasi API sebagai media pembelajaran,
dalam rangka meningkatkan partisipasi anak/remaja di Indonesia dalam
merespons perubahan iklim global. APIFA mengembangkan metode C4RA
(Child Centered Climate Change Risk Assessment) dalam penyusunan pilihan
aksi API, yang mempertimbangkan kebutuhan dan peran serta anak sebagai
agen perubahan pembangunan.

APIFA is an integral part of Climate Change Adaptation (CCA) initiatives,
hereafter named in bahasa as Adaptasi Perubahan Iklim (API), which is focused
to Children as the target recepients of the initiatives. So far, the strategy of API
initiatives are sectoral or regional based. APIFA is designed as a web based
knowledge management system to utilize API information as a learning
media, to promote and encourage children and teenagers to participate in the
initiatives. APIFA has developed Child Centered Climate Change Risk
Assessment (C4RA) methods, as a tool in selecting action options of Children
Focused API (APIFA).

Perspektif
Dalam kebijakan-kebijakan makro berskala nasional/global, peran-serta anak-anak 
dan remaja seringkali kurang memperoleh perhatian. Padahal mereka adalah pemilik 
dan pelaku dunia masa depan.

Keunggulan Inovasi
l APIFA berbasis on-line, sehingga setiap anggota dapat berkomunikasi secara real-

time
l Menyediakan peta interaktif hasil analisis C4RA di wilayah masing-masing
l Menyediakan media pembelajaran yang menarik bagi khalayak anak dan remaja

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Perdinan, Lenny N. Rosalin, Arif Wibowo, Yon Sugiarto, Lina

Sofiani, Richard Wecker, Ryco Farysca Adi, Rizki Abdul Basit,
Enggar Yustisi Arini, Tri Atmaja, Rendy Prihansyah dan  Hilda Ayu 
Pratikasiwi

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   109 Inovasi Indonesia

04

Pantau Gerak-
Gerik Samudera

Monitoring
Oceanic

Changes

Sistem Telemetri Buoy dengan Teknologi GSM

Optimasi sistem perikanan di suatu perairan memerlukan kelengkapan data
potensi perairan dengan tingkat validasi tinggi, up to date, serta
komprehensif. 

Pemanfaatan potensi perikanan yang optimal memerlukan sistem yang bisa
menyediakan data real-time. Secara garis besar instrumen ini mampu
mentransmisikan data digital parameter fisika di perairan dan di setiap layer
kedalaman laut, antara lain: suhu, arah dan kecepatan angin, kadar oksigen, 
konduktivitas air laut, pH, di setiap koordinat lokasi buoy.

Data secara berkala dikirimkan ke server penerima di darat dengan
menggunakan jaringan telepon GSM yang sudah tersedia, untuk 
selanjutnya diolah, dianalisis, dan dibuat prediksi mengenai fenomena
perairan, untuk selanjutnya digunakan atau dipublikasikan.

It is a challenge to monitor and manage Indonesia's vast marine territory
and resources. We need an observation system for ocean phenomenas.

This is achieved with a series of buoys in coastal water, equipped with
sensors and GSM modem that regularly transmits relevant data to be
further processed, analyzed, utilized and publicized.

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Laut menyimpan misteri, namun bila diikuti secara terus menerus dapat dipelajari 
sifat dan perilakunya. Hal ini perlu untuk meningkatkan efisiensi dan optimasi 
pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan Indonesia.

Keunggulan Inovasi
l Mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan 

nelayan dengan informasi kelautan yang real-time 
l Menggunakan teknologi yang sudah "mature" dan banyak digunakan
l Menggunakan bahan dan kemampuan sendiri sehingga biayanya rendah 
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Inovator
Nama : Indra Jaya; Ayi Rahmat; Muhammad Iqbal 
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber:   101 Inovasi Indonesia
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Adaptasi Perubahan Iklim Fokus Anak (APIFA)Anak Penyelamat 
Iklim

Children Save the
Climate

APIFA merupakan inisiatif adaptasi perubahan iklim (API), khusus untuk
mengisi kekosongan dalam pengembangan strategi API yang telah berjalan,
yaitu yang terfokus pada anak sebagai target penerima manfaat. Sejauh ini
pengembangan strategi API berbasis sektor dan wilayah.

APIFA dikembangkan sebagai wadah manajemen pengetahuan berbasis
web/daring, untuk mengelola informasi API sebagai media pembelajaran,
dalam rangka meningkatkan partisipasi anak/remaja di Indonesia dalam
merespons perubahan iklim global. APIFA mengembangkan metode C4RA
(Child Centered Climate Change Risk Assessment) dalam penyusunan pilihan
aksi API, yang mempertimbangkan kebutuhan dan peran serta anak sebagai
agen perubahan pembangunan.

APIFA is an integral part of Climate Change Adaptation (CCA) initiatives,
hereafter named in bahasa as Adaptasi Perubahan Iklim (API), which is focused
to Children as the target recepients of the initiatives. So far, the strategy of API
initiatives are sectoral or regional based. APIFA is designed as a web based
knowledge management system to utilize API information as a learning
media, to promote and encourage children and teenagers to participate in the
initiatives. APIFA has developed Child Centered Climate Change Risk
Assessment (C4RA) methods, as a tool in selecting action options of Children
Focused API (APIFA).

Perspektif
Dalam kebijakan-kebijakan makro berskala nasional/global, peran-serta anak-anak 
dan remaja seringkali kurang memperoleh perhatian. Padahal mereka adalah pemilik
dan pelaku dunia masa depan.

Keunggulan Inovasi
l APIFA berbasis on-line, sehingga setiap anggota dapat berkomunikasi secara real-

time
l Menyediakan peta interaktif hasil analisis C4RA di wilayah masing-masing
l Menyediakan media pembelajaran yang menarik bagi khalayak anak dan remaja

Potensi Aplikasi
-

Inovator
Nama : Perdinan, Lenny N. Rosalin, Arif Wibowo, Yon Sugiarto, Lina

Sofiani, Richard Wecker, Ryco Farysca Adi, Rizki Abdul Basit,
Enggar Yustisi Arini, Tri Atmaja, Rendy Prihansyah dan  Hilda Ayu
Pratikasiwi

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

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

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

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

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

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Cacah Jiwa
Bawah Air
Underwater
Census

Pengembangan Membran Polisulfon Nanosilika untuk
Direct Methanol Fuel Cell (DMFC)

Metode untuk mengetahui kondisi sumberdaya laut umumnya masih konvensional, 
tidak sistematis, dan tidak komprehensif; yaitu mengandalkan observasi penyelam
yang sangat terbatas, atau dengan echo sounder/fish finder yang bersifat kualitatif.
Inovasi ini berupa teknologi deteksi, klasifikasi dan kuantifikasi target bawah air
menggunakan Quantitative Echo Sounder dengan antarmuka TCP/IP. Quantitative
Echo Sounder menggunakan pulsa yang dikompresi dan fitur yang bersifat wide-
ranging spectral, sehingga mampu untuk mendeteksi target bawah air secara
akurat, mengklasifikasi target-target tersebut seperti penyelam, ikan, mamalia
laut, atau target lainnya. Quantitative Echo Sounder dilengkapi dengan algoritma
tracking dan output detector untuk mengurangi kesalahan dalam deteksi target.

The method for knowing the condition of marine resources is generally still
conventional, not systematic, and not comprehensive; relying on observations of
divers who are very limited, or with echo sounder/fish finder that is qualitative.
This innovations is about detection, classification and quantification technology
for underwater targets by using Quantitative Echo Sounder with TCP/IP interface.
Quantitative Echo Sounder uses compressed pulses and features that are wide-
ranging, so as to be able to accurately detect underwater targets, and classify
such targets as divers, fish, marine mammals, or other targets. Quantitative Echo
Sounder is equipped with a tracking algorithm and an output detector to minimize
errors in target detection.
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Satpam Air
untuk Kolam

Ikan
Water Security
for Fish Ponds

Rancang Bangun Sistem Pengontrolan Jarak Jauh untuk
Mengukur Kualitas Air di Kolam Budidaya Ikan Berbasis
GSM/GPRS.

Kualitas air menjadi salah satu hal penting dalam budidaya perikanan.
Kontrol terhadap air sangat diperlukan guna memastikan sumber air yang
digunakan baik untuk budidaya akuakultur. Inovasi ini berkaitan dengan
teknologi rancang bangun sensor suhu, pH dan DO (Dissolved Oxygen)
berbasis GSM/GPRS yang dapat menampilkan ataupun menyimpan data
kualitas air secara kontinu, tanpa melakukan pengukuran langsung di kolam
budidaya.

Kerja sensor dilakukan secara real time sehingga tanpa mengenal batas
waktu dan tempat, karena menggunakan internet. Teknologi ini juga
dilengkapi dengan alarm, yang akan memberi peringatan jika parameter
yang diamati mencapai titik kritis, sehingga bisa dilakukan penanggulangan
dengan segera.

Maintaining water quality is the most important thing in aquaculture.
Sensing water quality such as temperature, pH, and Dissolved Oxygen (DO)
in real time and continuously report the results through GSM/GPRS
connectivity will help fish farmers manage their ponds. It will also alarm the
farmers if critical condition is reached and require immediate response.

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Air bagi ikan, seperti udara bagi manusia. Oleh karena itu, kondisi air yang optimal 
harus senantiasa dipantau untuk menjamin kesehatan dan keselamatan ikan.

Keunggulan Inovasi
l Penggunaan alat ini dapat menggantikan peran sensor multiprobe portable.
l Mengurangi beban kerja dalam melakukan pengontrolan.
l Dapat mendeteksi berbagai permasalahan akibat perubahan kualitas air 

secara cepat, murah dan efisien sehingga akan meningkatkan keuntungan bagi 
petani ikan.

Potensi Aplikasi
Teknologi bisa digunakan di berbagai lokasi yang sulit untuk dijangkau dan 
dilakukan pengukuran kualitas air secara rutin, selama lokasi tersebut bisa 
terjangkau oleh sinyak GSM/GPRS.

Inovator
Nama : Fahmi Hasan; Peni Pitriani; Frimadi Chandra; Rochiyat; Rosalla 

Tiara Dhewi; Dadang Shafrudin 
Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   101 Inovasi Indonesia



415 Inovasi IPB dalam 1.045 Inovasi Indonesia Tahun 2018

06

Satpam Air 
untuk Kolam 

Ikan
Water Security 
for Fish Ponds

Rancang Bangun Sistem Pengontrolan Jarak Jauh untuk 
Mengukur Kualitas Air di Kolam Budidaya Ikan Berbasis 
GSM/GPRS.

Kualitas air menjadi salah satu hal penting dalam budidaya perikanan. 
Kontrol terhadap air sangat diperlukan guna memastikan sumber air yang 
digunakan baik untuk budidaya akuakultur. Inovasi ini berkaitan dengan 
teknologi rancang bangun sensor suhu, pH dan DO (Dissolved Oxygen) 
berbasis GSM/GPRS yang dapat menampilkan ataupun menyimpan data 
kualitas air secara kontinu, tanpa melakukan pengukuran langsung di kolam 
budidaya.

Kerja sensor dilakukan secara real time sehingga tanpa mengenal batas 
waktu dan tempat, karena menggunakan internet. Teknologi ini juga 
dilengkapi dengan alarm, yang akan memberi peringatan jika parameter 
yang diamati mencapai titik kritis, sehingga bisa dilakukan penanggulangan 
dengan segera.        

Maintaining water quality is the most important thing in aquaculture. 
Sensing water quality such as temperature, pH, and Dissolved Oxygen (DO) 
in real time and continuously report the results through GSM/GPRS 
connectivity will help fish farmers manage their ponds. It will also alarm the 
farmers if critical condition is reached and require immediate response.

07

Perspektif
Air bagi ikan, seperti udara bagi manusia. Oleh karena itu, kondisi air yang optimal
harus senantiasa dipantau untuk menjamin kesehatan dan keselamatan ikan.

Keunggulan Inovasi
l Penggunaan alat ini dapat menggantikan peran sensor multiprobe portable.
l Mengurangi beban kerja dalam melakukan pengontrolan.
l Dapat mendeteksi berbagai permasalahan akibat perubahan kualitas air

secara cepat, murah dan efisien sehingga akan meningkatkan keuntungan bagi
petani ikan.

Potensi Aplikasi
Teknologi bisa digunakan di berbagai lokasi yang sulit untuk dijangkau dan
dilakukan pengukuran kualitas air secara rutin, selama lokasi tersebut bisa
terjangkau oleh sinyak GSM/GPRS.

Inovator
Nama : Fahmi Hasan; Peni Pitriani; Frimadi Chandra; Rochiyat; Rosalla

Tiara Dhewi; Dadang Shafrudin
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN

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.
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Perspektif
Teknologi digital telah mengubah dunia dari yang dunia serba kira-kira menjadi
dunia dengan angka-angka.

Keunggulan Inovasi:
• Memanfaatkan teknologi Quantitative Echo Sounder dalam pengelolaan

sumberdaya biota laut.

• Memberikan hasil yang akurat dalam deteksi, kuantifikasi dan klasifikasi
sumberdaya biota laut.

• Memungkinkan monitoring sumber daya laut dan lingkungannya secara
berkelanjutan, in situ, real time, dengan biaya yang relatif murah.

Potensi Aplikasi:
Inovasi dapat diaplikasikan untuk pengambilan/analisis data, informasi, dan pengetahuan dalam
rangka pengelolaan sumberdaya biota laut, baik untuk kegunaan riset kelautan, pengelolaan
dan pemantauan sumber daya kelautan, maupun untuk keperluan komersialisasi dan menjaga
kelestariannya.

Inovator 
Nama : Henry Munandar Manik SPi, M.T, Ph.D Dr. Ir. Totok Hestirianoto, M.Sc
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
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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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Nasihat Cerdas
bagi Agro-
Industri
Smart Advice
for Agro-
Industry

Algoritma Genetika Multiobyektif untuk Perencanaan
Lahan dalam Agroindustri Biodiesel Berkelanjutan

Algoritma Genetika adalah teknik optimasi multi-objektif (multi-kriteria)
menirukan proses evolusi dan perubahan struktural genetik dalam
organisme hidup. Optimasi multi-objektif adalah optimalisasi dengan lebih
dari satu fungsi tujuan, dimana konflik antar fungsi bisa terjadi. Inovasi ini
adalah tentang aplikasi Algoritma Genetika dalam mengoptimalkan luasan
lahan sawit bagi industri biodiesel. Pemakaian biodiesel menggantikan
bahan bakar fosil diharapkan dapat mengurangi emisi karbon. Namun,
perluasan produksi biodiesel (sawit) akan menyebabkan perubahan
tataguna tanah, yang justru bisa meningkatkan emisi karbon.

Genetic Algorithm is a multi-objective optimization technique with
multicriteria, mimicking the evolutionary process and genetic structural
changes in living organisms. Multi-objective optimization is optimization
with more than one objective function, where conflicts between functions
can occur. This innovation is about the application of Genetic Algorithm in
optimizing the area of palm oil plantations for the biodiesel industry. The
use of biodiesel replacing fossil fuels is expected to reduce carbon emissions.
However, expanding production of biodiesel (palm oil) will cause dramatic
changes in land use, which can in fact increase the carbon emissions.

08

Syaraf Peraba
Rawan Pangan

Touch Sensor for
Food Security

Model Spasial Dinamik Pendugaan Produksi Padi
sebagai Upaya Pencegahan Kerawanan Pangan (Studi
Kasus: Provinsi Jawa Barat)

Dalam merencanakan stabilitas pasok pangan terutama beras sebagai
makanan pokok diperlukan suatu sistem yang memudahkan prediksi jumlah
panen padi dan produksi beras. Hal ini penting untuk mendukung kebijakan
penentuan jumlah beras yang diimpor ataupun pencetakan sawah baru.

Model Spasial Dinamik Pendugaan Produksi Padi dan Ketahanan Pangan
Indonesia mampu memberikan gambaran dan informasi yang akurat mengenai
kondisi pertanian beras di Indonesia melalui simulasi data dan ditampilkan
dalam bentuk spasial (peta).

Model ini telah diuji di Propinsi Jawa Barat sebagai contoh studi kasus
berdasarkan pada beberapa skenario implementasi kebijakan pangan,dengan
hasil yang memuaskan.

Indonesia urgently need to develop systems and infrastructure to maintain its
food security, especially rice security.

A Dynamic Spatial Forecasting model is developed to provide accurate
information on the condition and forecast of rice production, displayed in
spatial map containing data of different parameters, that can be analyzed and
simulated.

This model has been tested in West Java to simulate different policy scenarios
with satisfactory results.

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Inovasi ini dapat mempercepat pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan 
menyangkut ketahanan pangan terutama beras dengan akurat. Tindakan antisipasi 
dan kebijakan yang tepat dalam keadaan krisis dapat mencegah kerawanan pangan 
di suatu daerah.

Keunggulan Inovasi
l Data perhitungan kuantitatif dinyatakan dalam bentuk angka dan grafik peta 

spasial
l Penyajian data yang menyeluruh memudahkan analisa informasi dan 

mengambil keputusan

Potensi Aplikasi
Model telah dibuat dan divalidasi untuk propinsi Jawa Barat dan berpotensi 
dikembangkan di propinsi lain atau untuk komoditas lain. Model dapat membantu 
pemangku kebijakan dalam memutuskan kebijakan pangan dengan akurat dan 
diterapkan pada dunia riil.

Inovator
Nama : Hartrisari Hardjomidjojo; Harry Imantho; Desi Suyamto 
Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   105 Inovasi Indonesia
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panen padi dan produksi beras. Hal ini penting untuk mendukung kebijakan 
penentuan jumlah beras yang diimpor ataupun pencetakan sawah baru.

Model Spasial Dinamik Pendugaan Produksi Padi dan Ketahanan Pangan 
Indonesia mampu memberikan gambaran dan informasi yang akurat mengenai 
kondisi pertanian beras di Indonesia melalui simulasi data dan ditampilkan 
dalam bentuk spasial (peta).

Model ini telah diuji di Propinsi Jawa Barat sebagai contoh studi kasus 
berdasarkan pada beberapa skenario implementasi kebijakan pangan,dengan 
hasil yang memuaskan.

Indonesia urgently need to develop systems and infrastructure to maintain its 
food security, especially rice security.

A Dynamic Spatial Forecasting model is developed to provide accurate 
information on the condition and forecast of rice production, displayed in 
spatial map containing data of different parameters, that can be analyzed and 
simulated.

This model has been tested in West Java to simulate different policy scenarios 
with satisfactory results.
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Perspektif
Inovasi ini dapat mempercepat pemangku kebijakan dalam mengambil keputusan
menyangkut ketahanan pangan terutama beras dengan akurat. Tindakan antisipasi
dan kebijakan yang tepat dalam keadaan krisis dapat mencegah kerawanan pangan
di suatu daerah.

Keunggulan Inovasi
l Data perhitungan kuantitatif dinyatakan dalam bentuk angka dan grafik peta

spasial
l Penyajian data yang menyeluruh memudahkan analisa informasi dan 

mengambil keputusan

Potensi Aplikasi
Model telah dibuat dan divalidasi untuk propinsi Jawa Barat dan berpotensi
dikembangkan di propinsi lain atau untuk komoditas lain. Model dapat membantu
pemangku kebijakan dalam memutuskan kebijakan pangan dengan akurat dan
diterapkan pada dunia riil.

Inovator
Nama : Hartrisari Hardjomidjojo; Harry Imantho; Desi Suyamto
Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

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

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

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

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

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Pemakaian biodiesel bertujuan mengurangi ketergantungan kita pada sumber 
energi tak terbarukan, dengan mengalihkannya ke sumber energi yang
terbarukan. Namun sesuatu yang terbarukan tidak selalu sejalan dengan tujuan
kelestarian lingkungan.

Keunggulan Inovasi:
• Memelopori optimisasi perencanaan lahan sawit untuk industri biodiesel

dengan pendekatan komputasi cerdas.

• Mendukung perencanaan berskala negara/nasional yang bersifat optimalisasi
multi-objektif (multi-kriteria) berjangka panjang, dimana konflik di antara
fungsi-fungsi tersebut mungkin saja terjadi.

Potensi Aplikasi:
Aplikasi algortima genetik ini dapat diaplikasikan untuk optimisasi multi-objektif (multi-kriteria) yang
kompleks, dimana dalam jangka panjang konflik antar fungsi dan tujuan bisa terjadi, dan menyebabkan
optimisasi tidak tercapai.

Innovator
Nama : Firdaus Prawiradisastra, S.Kom, M.Kom, Prof. Dr. Ir. Yandra M.Eng.
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

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

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

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

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

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Nasihat Cerdas 
untuk Pak Tani
Smart Advice
for Farmers

Spatial Online Analytical Processing (SOLAP)
untuk Komoditas Pertanian Indonesia

Inovasi ini berupa spatial data warehouse untuk mengelola data historis
komoditas pertanian Indonesia dengan pendekatan analisis data
multidimensi yang diintegrasikan dengan aplikasi Spatial Online Analytical
Processing (SOLAP). SOLAP adalah aplikasi penunjang pengambilan
keputusan, untuk menentukan komoditas yang sesuai untuk dibudidayakan
di wilayah tertentu.

This innovation is a spatial data warehouse to manage historical data
on Indonesian agricultural commodities, with a multidimensional data
analysis, integrated with the Spatial Online Analytical Processing (SOLAP)
application. SOLAP is an application to support decision making, to
determine which commodities are suitable for cultivation in certain regions.
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Detektif
Tanaman Obat

Medicinal Plant
Detective

MedLeaf : Inovasi Teknologi Mobile Cerdas Sistem
Identifikasi Tumbuhan Obat Indonesia

Informasi tentang tanaman obat masih sangat terbatas, apalagi di Indonesia
yang memiliki keanekaragaman tanaman yang sangat kaya. Masyarakat
seringkali menemui kesulitan dalam mengidentifikasikan dan memastikan
jenis tanaman tertentu, apalagi menentukan mana yang tanaman obat dan
mana yang bukan.

Dengan aplikasi Medleaf, identifikasi tanaman obat menjadi mudah.
Pemakai hanya perlu memotret daun dari tumbuhan yang ingin 
diidentifikasi menggunakan kamera telepon. Medleaf akan memberikan
informasi nama, khasiat, bagian yang digunakan, bahkan peta daerah
penyebaran tanaman obat tersebut.

Indonesia has a vast diversity of plants. Many people have difficulties in
identifying them, let alone deciding if they pick or select the correct plants.

With MedLeaf application, plants identification has been made much easier.
One can take photo of the medicinal plant leaf by using a cell phone camera.
MedLeaf application will process the image, and almost instantly, the
cellphone will display the name, its medical benefits, as well as the
geographical information of the plant's habitat.

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Penyediaan informasi akurat dan cepat, tentang tanaman obat selain dapat 
mengurangi ketidak-pastian dalam mengkonsumsi tanaman obat atau jamu, 
secara tidak langsung juga membantu industri jamu/obat-obatan untuk 
berkembang cepat.

Keunggulan Inovasi
l Medleaf membantu masyarakat untuk mengenal tentang kekayaan tanaman 

obat
l Aplikasi Medleaf tidak memerlukan akses internet,sehingga dapat digunakan 

kapan saja dan dimana saja.
l Pihak pengembang melakukan update database tanaman obat

Potensi Aplikasi
Medleaf dapat digunakan oleh industri berbasis herbal/tanaman obat,juga oleh 
masyarakat untuk mengidentifikasi tanaman obat secara tepat dan cepat.

Inovator
Nama : Desta Sandya Pravista; Ervizal A.M Zuhud; Mega Mayanda 

Santoni; Rahmat Setiawan; Yeni Herdiyeni 
Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   105 Inovasi 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.

501 IPB’s Innovations in 1226 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Berikan kail, jangan ikannya. Membantu petani untuk memilih tanaman
hortikultura, perkebunan, atau peternakan yang tepat; akan lebih bermanfaat
bagi kesejahteraan petani, ketimbang setiap kali memberi subsidi.

Keunggulan Inovasi
• Menyajikan ringkasan data produktivitas, produksi dan luas lahan tanaman

hortikultura, perkebunan, serta komoditas peternakan yang dapat diakses
dimanapun dan kapanpun.

• Aplikasi dibangun menggunakan perangkat lunak open source sehingga
dapat digunakan oleh siapapun tanpa memerlukan autentikasi terlebih
dahulu.

• Dilengkapi modul optimasi data spasial, sehingga penyajian visual pada peta
dapat dilakukan dengan cepat.

Potensi Aplikasi
Aplikasi yang dibangun merupakan alat bantu penunjang pengambilan keputusan dalam menentukan
komoditas yang sesuai untuk dibudidayakan di wilayah tertentu pada waktu tertentu; yang dapat
dimanfaatkan oleh para petani, penyuluh pertanian, peneliti, maupun pihak-pihak terkait dalam
pembangunan sektor pertanian.

Inovator
Nama : Dr. Imas Sukaesih Sitanggang, S. Si. M. Kom
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

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

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

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

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

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Penyakit
Segera
Ketahuan
Immediate
Disease
Detection

Teknologi Computer Vision untuk Deteksi Dini Otomatis
Penyakit Daun dan Identifikasi Patogen Jabon Berbasis
Citra Digital

Budidaya tanaman kehutanan yang budidayanya masih terkendala oleh
serangan patogen penyakit daun. Dengan analisis citra digital daun
tanaman, dapat dilakukan identifikasi penyakit daun dengan cepat dan
akurat, sehingga lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan metoda
pengujian dengan postulat Koch yang umum dipakai.

Forestry cultivation is still constrained by attacks of pathogenic leaf diseases.
By analyzing the digital image of plant leaves, leaf disease identification
can be carried out quickly and accurately, thus more efficient and effective;
when compared to commonly used Koch Postulate testing method.
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Jembatan SMS
bagi Tunanetra

SMS Bridging
for the Blinds

T-SMS : Aplikasi SMS (Short Message Service)
untuk Tunanetra

Short Message Service (SMS) merupakan salah satu layanan komunikasi
paling popular di masyarakat. Selain harganya murah, penggunaannya juga
mudah. Sayangnya, pemakai SMS memerlukan kemampuan membaca dan
tentunya melihat, yang tidak dimiliki oleh penyandang tunanetra.

Aplikasi T-SMS dikembangkan untuk membantu penyandang tunanetra
menggunakan layanan SMS. Pengguna cukup melisankan pesan yang akan
dikirim. Teknologi lisan-ke-teks (speech-to-text) pada aplikasi ini, akan
mengubah suara menjadi teks. Sebaliknya, jika ada pesan SMS yang masuk,
teknologi teks-ke-lisan (text-to-speech) akan mengubah pesan teks menjadi
suara. T-SMS dilengkapi desain antar-muka yang dirancang khusus untuk
tunanetra.

Short Message Service (SMS) has become one of the most popular
communication services today. It is cheap and practical. Unfortunately, to
use SMS effectively, one must be able to see and read. This is not easy for the
blinds.

T-SMS uses speech-to-text as well as text-to-speech technologies, with a
specially designed user interface for the blinds.

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Inovasi teknologi komputer dan telekomunikasi telah memberikan manfaat dan 
kemudahan yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Mengikut-sertakan kelompok 
penyandang tunanetra untuk ikut memanfaatkan inovasi tidak hanya bermakna 
ekonomi semata, tetapi khususnya sangat bermakna sosial kemanusiaan.

Keunggulan Inovasi
l Desain antar-muka (interface) yang dirancang khusus untuk penyandang 

tunanetra.
l Mudah digunakan
l Aplikasi T-SMS dapat diunduh secara gratis

Potensi Aplikasi
Aplikasi ini ditujukan khususnya bagi penyandang tunanetra, baik untuk keperluan 
pekerjaan, maupun untuk kehidupan sehari-hari.

Inovator
Nama : Ozi Priawadi; Sony HartonoWijaya; Lizza Amini Gumilar; Nadya 

Elsanoviany Putri;  Fadila Andre Mulyanto; Rahmad Syaifullah 
G 

Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   105 Inovasi Indonesia
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T-SMS uses speech-to-text as well as text-to-speech technologies, with a 
specially designed user interface for the blinds.
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Perspektif
Inovasi teknologi komputer dan telekomunikasi telah memberikan manfaat dan
kemudahan yang luar biasa bagi kehidupan manusia. Mengikut-sertakan kelompok
penyandang tunanetra untuk ikut memanfaatkan inovasi tidak hanya bermakna
ekonomi semata, tetapi khususnya sangat bermakna sosial kemanusiaan.

Keunggulan Inovasi
l Desain antar-muka (interface) yang dirancang khusus untuk penyandang

tunanetra.
l Mudah digunakan
l Aplikasi T-SMS dapat diunduh secara gratis

Potensi Aplikasi
Aplikasi ini ditujukan khususnya bagi penyandang tunanetra, baik untuk keperluan
pekerjaan, maupun untuk kehidupan sehari-hari.

Inovator
Nama : Ozi Priawadi; Sony HartonoWijaya; Lizza Amini Gumilar; Nadya

Elsanoviany Putri;  Fadila Andre Mulyanto; Rahmad Syaifullah
G

Status Paten : DALAM PROSES PENGAJUAN
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Kitosan dari Limbah Invertebrata Laut sebagai 
Bahan Pengawet Alami pada Pengolahan Ikan 
Asin 

Awet Pakai 
Formalin? No 

Way. Pakai 
Kitosan!

Last Longer with 
Formalin ? No 

Way. Use 
Chitosan!

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

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

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

It is safe to be consumed and can also be used to coat other perishable food 
products. The production process is based on Protan Lab. standard and for 
best preservation results is achieved by using 1.5% chitosan solution.
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Perspektif
Pertanian/kehutanan kini telah menjadi industri dimana berlaku aturan industri:
efisiensi, mutu, produktivitas, dan kecepatan. Faktor alam tidak lagi boleh
dijadikan alasan untuk kinerja pertanian/kehutanan yang buruk.

Keunggulan Inovasi
Mengidentifikasi patogen penyakit daun menjadi jauh lebih cepat  namun tetap
akurat (dibanding dengan prosedur Postulat Koch), sehingga dapat membantu
petugas lapangan melakukan tindakan penanggulangan dengan cepat dan tepat.

Potensi Aplikasi
Inovasi dapat diaplikasikan untuk identifikasi penyakit daun untuk tanaman
budidaya selain Jabon.

Innvator
Nama : Dr. Ir. Elis Nina Herliyana, M.Si., Dr. Ir. Abdul Munif M.Sc,
Status Paten : Belum Didaftarkan
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Perspektif
Mencari solusi lain untuk formulasi pengawetan yang jauh lebih aman 
dengan menggunakan sisa dari produk yang menjadi limbah dan diolah 
dengan tepat guna, membuat inovasi ini sangat menjanjikan.

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

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

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

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

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber : 100 Inovasi Indonesia

501 Inovasi IPB dalam 1226 Inovasi Indonesia

40

Pertanian Era
Satelit
Satellite Age
Agriculture

Sistem Pendukung Keputusan Kebutuhan Pupuk Kelapa
Sawit Berbasis Pertanian Presisi

Prinsip dasar perhitungan kebutuhan pupuk tanaman adalah berdasarkan
keseimbangan nutrisi. Analisis tanah dan tanaman di laboratorium
adalah metode yang paling banyak digunakan. Namun metode ini tidak
praktis, tidak ekonomis dan memerlukan waktu yang lama. Invensi ini
mengembangkan metode analisis penentuan dosis pupuk berbasis satelit
yang memungkinkan akuisisi dan analisis data yang lebih cepat. Sistem ini
menyediakan rekomendasi penggunaan jumlah pupuk yang mencerminkan
prinsip pertanian presisi..

Calculating fertilizer requirements for plants is based on nutritional balance.
Commonly used analysis of soil and plants in the laboratory is not anymore
practical nor economical, and requires a long time. This innovation suggest
a new satellite-based technology, that enable faster data acquisition and
analysis to calculate fertilizer dosage needed, by each plants or each area,
in accordance to the principle of precision agriculture

14

Permainan
Penyelamatan

Hutan
Save Our Forest

Game

Analisis dan Desain Game untuk Penyelamatan
Hutan P-SOFT (Play and Save Our Forest)

Maraknya penggemar games online di kalangan anak muda, menjadi
inspirasi untuk menjadikannya sebagai media dalam menumbuhkan
kesadaran tentang pentingnya penyelamatan hutan Indonesia di kalangan
generasi muda.

Rancangan game berbasis web tentang lingkungan ini disesuaikan dengan
isu-isu lingkungan hidup Indonesia, seperti pembalakan liar, konversi hutan
ke perkebunan, kebakaran lahan dan lain-lain. Play and Save Our Forests (P-
SOFT) diharapkan dapat mengundang minat penggemar game berbasis
internet, khususnya anak muda, untuk berperan aktif dalam prakarsa
penyelamatan hutan Indonesia.

Ever increasing popularity of internet based computer game can become an
opportunity to educate and to involve young generations in the save our
forest initiatives, by offering them “Play and Save Our Forests” or P-SOFT.

P-SOFT is a web based game that dynamically simulate the efforts of
preserving natural forest and its law enforcement measures, against illegal
loggings, forest fires, forest conversions, as well as other deforestation acts
due to economic and social reasons.

415 IPB’s Innovations in 1.045 Indonesia’s Innovations
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Perspektif
Internet telah terbukti mampu mengubah perilaku manusia dan game on-line 
merupakan media yang digemari generasi muda. Menggabungkan keduanya bisa 
digunakan untuk mengubah pola pikir dan perilaku generasi muda secara 
menyenangkan sembari bermain, untuk melakukan hal-hal baik bagi masyarakat 
seperti pelestarian hutan.

Keunggulan Inovasi
l Memberikan hiburan dan membangun kesadaran akan pelestarian lingkungan 

melalui permainan yang digemari
l Bisa menjadi wadah komunitas virtual bagi para pemainnya,untuk ikut dalam 

kegiatan penyelamatan hutan Indonesia.
l Dapat berjalan di PC Computer/Noteebook maupun berbagai mobile platform.

Potensi Aplikasi
P-SOFT bisa ditawarkan sebagai computer game biasa atau berbasis internet, bisa 
dikembangkan menjadi program simulasi komputer untuk keperluan pendidikan.

Inovator
Nama : Firman Ardiansyah; Ozi Priawadi; Lizza Amini Gumilar; Nadya 

Elsanoviany Putri; Fadila Andre Mulyanto; Hendrik; Rilan 
Status Paten  : DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber:   105 Inovasi 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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Perspektif
Penghematan atau kesalahan dosis pemakaian pupuk per tanaman atau area 
mungkin nampak tak seberapa nilainya. Namun jika dihitung dampaknya bagi
hasil dan produktivitas hasil pertanian, nilainya menjadi signifikan.

Keunggulan Inovasi:
• non-desktruktif, perhitungan nutrisi unsur tidak lagi menggunakan sampel

daun yang perlu dipotong 
• rendah biaya, perhitungan nutrisi tidak perlu lagi dilakukan di laboratorium

yang lama dan mahal.
• pada sistem ini perhitungan kebutuhan pupuk menggunakan citra satelit

yang dapat diperoleh secara gratis.

Potensi Aplikasi
Sistem ini bermanfaat bagi petani kelapa sawit kelas menengah ke bawah, khususnya mereka tidak
punya akses ke layanan laboratorium. Sistem ini bisa membantu perusahaan sawit besar agar dapat
mengurangi biaya analisa kebutuhan pupuk yang cukup mahal, karena luasnya areal perkebunan
yang dikelola.

Inovator
Nama : Prof. Dr. Ir. Kudang Boro Seminar, M.Sc, Dr. Ir. Sudradjat, MS,

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

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

dan sehat
lSebagai pengawet, mempertahankan mutu dan kualitas produk 

makanan 
lTahan lama

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

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

Sumber : 100 Inovasi Indonesia
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Ukur Kualitas
Cepat di
Tempat
Rapid Measure
of Quality on
Site

Deteksi Cepat Kualitas Minyak Atsiri
dengan Portable Near Infrared Spectroscopy

Inovasi ini mengembangkan model prediksi kualitas minyak cengkeh
(Syzygium aromaticum), berdasarkan penanda eugenol dan caryophyllene,
melalui pengukuran spektrum sample dengan Near Infra Red Spectroscopy
(NIRS) portable. Data selanjutnya dianalisis dengan Principal Component
Analysis (PCA) dan Partial Least Square (PLS) dari software The Unscramble 
X 10.4. Inovasi ini dapat mencapai akurasi pengukuran di atas 90%, sehingga
dapat menggantikan cara tradisional yang mengandalkan pengalaman
dan indera manusia yang murah namun subjektif; atau pengukuran
laboratorium yang lama dan mahal.

This innovation developed a predictive model of clove (Syzygium
aromaticum) oil quality based on eugenol and caryophyllene markers,
by measuring the spectrum of clove oil sample using a portable Near
Infra Red Spectroscopy (NIRS). Data were further analyzed by using
Principal Component Analysis (PCA) and Partial Least Square (PLS) from
the Unscramble X 10.4 software package. This innovation can achieve
measurement accuracy above 90%, so it can replace traditional methods
that rely on human experience and senses that are cheap but subjective; or
expensive and long lead-time laboratory measurements.

16

Deteksi Padi
Kurang Gizi

Malnourished
Paddy Detection

Android Nitro-Analysis (ANALYS): Aplikasi Cerdas
Identifikasi Kebutuhan Pupuk Padi Melalui
Pemrosesan Citra Daun

Kondisi defisiensi nitrogen pada padi dapat dilakukan dengan Bagan Analisis
Warna Daun (BWD). Hasil dari perbandingan visualisasi daun padi dapat
mendeteksi kondisi defisiensi nitrogen yang menandakan padi kurang
mendapatkan pupuk N. Teknologi untuk mendeteksi hal ini sudah tersedia,
namun biayanya mahal, serta kurang praktis untuk dimanfaatkan oleh
petani umumnya.

Android Nitro-Analysis (ANALYS) adalah teknologi untuk melakukan analisis
BWD padi, cukup dengan memanfaatkan teknologi android dan kamera
telepon seluler. Petani akan dapat melakukannya sendiri, dan bisa mengatur
pemupukan tanaman padinya secara optimal.

The Leaf Color Chart (LCC) is a tool to assess  paddy's nitrogen status. It can
guide farmers to apply nitrogen fertilizer optimally. The technology is readily
available, but it is too costly and unpractical for use by farmers.

Android Nitro-Analysis (ANALYS) is an innovation to do LCC analysis, by using
an ordinary android cellphones equipped with camera. It is now possible for
paddy farmers to do LCC analysis themselves, and optimize the application
of nitrogen fertilizers.
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Perspektif
Teknologi akan memberikan sumbangan maksimal apabila bisa dimanfaatkan 
secara langsung di tempat kerja yang sebenarnya. Menggantikan teknologi lama 
dengan yang modern dan praktis, memberdayakan petani untuk langsung 
bertindak tanpa tergantung pada sistem lama yang terbatas distribusinya juga 
aplikasinya di lapangan.

Keunggulan Inovasi
l Deteksi BWD dapat dilakukan secara murah dan instan
l Praktis bagi petani, hanya memerlukan telepon seluler dengan kamera.

l Terdapat pilihan informasi menggunakan audio.

Potensi Aplikasi
Aplikasi ini tidak hanya bagi tanaman padi, tetapi juga untuk tanaman lainnya. 
Dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan masyarakat, petani, akademisi, 
peneliti, penyuluh pertanian, bahkan oleh perusahaan dalam bidang pertanian.

Inovator
Nama : Hendrik; M. Baidowi; Irma Lasmiana; Wildan Novebiyatno; 

Firman Ardiansyah
Status Paten  : TELAH DIDAFTARKAN

Sumber:   105 Inovasi Indonesia
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of nitrogen fertilizers.

17

Perspektif
Teknologi akan memberikan sumbangan maksimal apabila bisa dimanfaatkan
secara langsung di tempat kerja yang sebenarnya. Menggantikan teknologi lama
dengan yang modern dan praktis, memberdayakan petani untuk langsung
bertindak tanpa tergantung pada sistem lama yang terbatas distribusinya juga
aplikasinya di lapangan.

Keunggulan Inovasi
l Deteksi BWD dapat dilakukan secara murah dan instan
l Praktis bagi petani, hanya memerlukan telepon seluler dengan kamera.

l Terdapat pilihan informasi menggunakan audio.

Potensi Aplikasi
Aplikasi ini tidak hanya bagi tanaman padi, tetapi juga untuk tanaman lainnya.
Dapat dimanfaatkan oleh berbagai kalangan masyarakat, petani, akademisi,
peneliti, penyuluh pertanian, bahkan oleh perusahaan dalam bidang pertanian.

Inovator
Nama : Hendrik; M. Baidowi; Irma Lasmiana; Wildan Novebiyatno;

Firman Ardiansyah
Status Paten : TELAH DIDAFTARKAN

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.
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Perspektif
Inovasi bisa berarti solusi baru bagi pilihan dilematis antara: murah namun tidak
akurat, atau mahal namun akurat; dengan solusi yang murah dan akurat.

Keunggulan Inovasi
• Inovasi mudah diaplikasikan pada tingkat petani pengolah minyak atsiri

maupun industri minyak cengkeh.
• Alat ukur yang portable sehingga dapat dibawa ke lapangan, dan data

dikirimkan melalui internet untuk di analisis.
• Pengukuran yang cepat, murah dengan akurasi yang tinggi.

Potensi Aplikasi
Pengukuran dengan deteksi cepat kualitas minyak cengkeh ini dapat melakukan pengukuran kualitas
langsung di lapangan; sehingga dapat mendukung sistem logistik yang membutuhkan integrasi data
secara online serta data traceability; dalam mengelola pasokan minyak cengkeh yang bisa berasal
dari berbagai daerah secara serempak.

Inovator
Nama : Yohanes Aris Purwanto; I Wayan Budiastra; Slamet Widodo; Yosepha Ayumi M
Status Paten : Belum Didaftarkan



SISTEM DETEKSI PERINGATAN DINI KEBAKARAN GAMBUT BERBASIS ANDROID 
 

Upaya mitigasi telah dilakukan untuk mengurangi dampak kebakaran lahan gambut dengan sistem 

peringatan dini kebakaran fire danger rating system (FDRS), yang mengintegrasikan model weather 

research forecasting (WRF) dan menampilkan prakiraan bahaya kebakaran berdasarkan analisis data 

curah hujan, suhu udara, kelembaban udara dan kecepatan angin, untuk beberapa hari ke depan. 

 

Inovasi ini menyempurnakan FDRS yang ada, dengan informasi berresolusi tinggi (~5km) dan informasi 

karakteristik gambut, dan menampilkan informasi tingkat bahaya kebakaran lahan gambut berdasarkan 

empat level: aman, sedang, bahaya, dan ekstrim. Inovasi ini dilengkapi dengan Web-GIS berbasis 

aplikasi android, yang menyajikan level kerentanan kebakaran lahan gambut saat ini dan beberapa hari 

ke depan, yang dapat diakses gratis oleh masyarakat dan aparat terkait. 

 

This innovation enhances the existing fire danger rating system (FDRS) for the early warning system 

of peatland fires; which integrates a weather research
 

forecasting (WRF) model to display fire hazard 

forecasts, based on analysis of rainfall data, air temperature, humidity and wind velocity. It is equipped 

with a high-resolution information (~ 5km), and information on peat characteristics, to display 

information on peatland fire hazard levels. This innovation is complemented by a Web-GIS based 

android applications, which presents the current level of peatland fire vulnerability, and the predictions 

for the next few days, which is accessible for free.
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Perspektif 
Penanggulangan kebakaran lahan gambut sangat sulit dan biayanya sangat mahal. Inovasi ini 

mengubah paradigma penanggulangan menjadi paradigma pencegahan dini, bahkan sebelum adanya 

api. 

 

Keunggulan Inovasi: 

� Memiliki resolusi spasial yang tinggi (5 km). 
� Menyajikan prakiraan tingkat bahaya kebakaran hingga 16 hari kedepan. 
� Mengintegrasikan weather research forecasting (WRF) dan informasi karakteristik lahan 

gambut. 
� Informasi dapat diakses gratis oleh seluruh masyarakat dan aparat terkait.  
� Memiliki sistem peringatan yang akan mengirimkan notifikasi saat prediksi menunjukkan 

terjadinya kekeringan ekstrim (yang rawan memicu kebakaran). 

 
Potensi Aplikasi: 

Sistem peringatan dini ini dapat diaplikasikan untuk menekan kejadian kebakaran lahan, khususnya 

lahan gambut; sehingga gangguan pada kegiatan ekonomi masyarakat dapat dihindarkan, mencegah 

gangguan kesehatan, serta meningkatkan kesadaran dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga 

lingkungan mereka secara mandiri. 

Inovator: Dr. Muh Taufik, M.Si ; Melda Hazrina, S. Si ; Alfi Rizky Sanusi 
Status Paten : Belum didaftarkan 
Kesiapan Inovasi : *Prototype 
Kerjasama bisnis : *Terbatas 
Peringkat Inovasi : *Prospektif 
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Panaskanlah dan Bertahanlah !  
Heat It Up and Hang On!  
APLIKASI TEKNIK INAKTIVASI ENZIM LIPASE PADA PASCA PANEN BUAH SAWIT 
UNTUK MENINGKATKAN MUTU PRODUK CPO

 
 Inovasi yang ditawarkan berupa desain teknologi sederhana untuk inaktivasi enzim lipase pasca panen 
buah kelapa sawit. Alat yang dihasilkan ini ditujukan bagi pengguna pada tingkat petani, demi 
mempertahankan mutu panen sawit saat masuk ke pengolahan. Secara umum, alat ini dapat 
dimanfaatkan untuk menangani karakteristik produk pertanian yang mudah rusak (perishable) dan 
bersifat musiman.

 
 Sekalipun pengolahan hasil panen sawit dengan segera adalah solusi terbaik, namun pola panen 
sawit

  

seringkali

 

menimbulkan antrian panjang berhari-hari di pihak pabrik kelapa sawit (PKS). Untuk 
itu penanganan awal pasca panen oleh petani sendiri

  

diharapkan dapat mengurangi kerugian petani 
akibat penurunan mutu kelapa sawit yang dipasok ke pabrik.

 
 

The innovation offered is in the form of simple technology for lipase enzyme inactivation of the post-
harvest oil palm fruit. The technology is intended for users at the farm level, in order to maintain the 
quality of the palm bunches harvest when it goes into the processing plant. In general, this tool can also 
be used to deal with any perishable and seasonal characteristics of agricultural products.

 
 

Even though processing the palm oil crop immediately is
 

the best solution, the oil palm harvesting 
pattern often creates long queues for days on the part of the palm oil mill (PKS). For this reason, early 
post-harvest handling by farmers themselves is expected to reduce farmers' losses due to the decline 
in the quality of palm bunches supplied to the mill. 
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Perspektif 
Upaya penjagaan mutu bahan baku masukan seharusnya didukung oleh pabrikan, yang pasti akan ikut 
"menderita" kalau bahan baku yang diolahnya menurun mutunya; sebagai akibat antrian pengolahan 
yang jadwalnya mereka kendalikan.  
 
Keunggulan Inovasi: 

� Rancangan alat / teknologi yang sederhana dan dapat dibuat oleh level bengkel  
� Pengoperasikan alat dapat dilakukan pada level petani kecil.   
� Dirancang secara portabel, dan mudah untuk dipindah-pindahkan. 
� Pemanasan yang diperlukan dapat menggunakan berbagai pilihan bahan bakar, termasuk 

menggunakan limbah cangkang sawit. 
 

Potensi Aplikasi: 
Inovasi ini dirancang untuk membantu para petani mempertahankan mutu hasil panen sawitnya, 
sehingga mereka tidak mengalami kerugian akibat penolakan oleh pabrikan. Namun dalam lingkup 
yang lebih luas, seharusnya inovasi ini menjadi perhatian dari pengusaha minyak sawit (CPO) bahkan 
dari pemerintah, mengingat minyak sawit Indonesia masih cukup sering gagal memenuhi standar mutu 
ekspor atau mengalami penolakan dari konsumen. 
       
Innovator: Prof. Dr. Ir. Tien R. Muchtadi MS ; Dr. Nur Wulandari S.TP M.Si ; M Syaefudin Andrianto 
S.TP M.Si 
Status Paten : belum didaftarkan 
Kesiapan Inovasi : * Prototype 
Kerjasama bisnis : * Terbatas 
Peringkat Inovasi : * Prospektif 
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