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DALAM 828 INOVASI INDONESIA

323 IPB’s Innovations in 828 Indonesia’s Innovations

Seri Material Maju
(Series of Advanced Materials)

Keikutsertaan IPB dalam program 100 plus Inovasi Indonesia yang
diselenggarakan oleh Business Innovation Center (BIC) dengan
dukungan dari Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KMNRT)
merupakan salah satu ajang untuk mempromosikan inovasi IPB di
tingkat nasional. Selama 8 (delapan) tahun berturut-turut mengikuti
program 100 plus Inovasi Indonesia yang diselenggarakan sejak tahun
2008 sampai dengan tahun 2015, IPB mendominasi daftar Karya
Inovatif Indonesia Paling Prospektif. Selama delapan tahun tersebut
dari total 828 inovasi Indonesia paling prospektif sebanyak 323 inovasi
merupakan karya inovatif yang dihasilkan oleh para inovator IPB atau
sekitar 39.01 %. Perkembangan jumlah inovasi IPB dalam Buku Inovasi
Indonesia BIC tahun 2008–2015 dapat dilihat pada Gambar 1 dan
Gambar 2 memperlihatkan jumlah inovasi IPB dalam buku Inovasi
Indonesia BIC tahun 2008 – 2015.
Capaian tersebut tentu saja merupakan kebanggaan tersendiri bagi IPB.
Meskipun demikian, IPB menyadari sepenuhnya bahwa masih
diperlukan upaya lebih untuk menindaklanjuti capaian tersebut. Salah
satu langkah nyata yang diambil adalah menerbitkan buku “323 Inovasi
IPB dalam 828 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.

KATA
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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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Anti Karat dari
Tanin Gambir
Anti-Rush From
Gambier
Tannins

02

Pembuatan Formula Tanin dari Gambir sebagai Produk
Peluruh Karat dan Pelindung pada Logam

Karat merupakan hasil peristiwa korosi, dimana logam berubah menjadi
bentuk asalnya akibat oksidasi yang disebabkan berikatannya oksigen
dengan logam. Karat akan menimbulkan banyak kerugian pada industri
karena dapat menyebabkan kerusakan pada peralatan dari logam. Inovasi
ini berkaitan dengan pembuatan formula yang dapat digunakan untuk
meluruhkan karat serta melindungi logam dari karat.
Formula yang di kembangkan mengandung tanin dari gambir asalan, asam
fosfat dan etanol. Hasil analisis FTIR ( Fourier Transfrom Infra Red )
menunjukkan bahwa formula ini mampu meluruhkan karat dan bereaksi
dengan logam sebagai anti karat.
Rust is degradation of metal due to oxidation with oxygen and potentially
damaging.
Anti rust formula using tannins extracted from gambier, phosporic acid and
ethanol was tested using FTIR (Fourier Transform Infra Red). The test result
shows that the formula is capable of removing rust and also act as anticorrosion for metal.

323 Inovasi IPB dalam 828 Inovasi Indonesia

Perspektif
Pencegahan terjadinya karat pada peralatan logam akan meningkatkan
produktivitas dan mengurangi kerugian di industri.
Keunggulan Inovasi
l
Merupakan teknologi sederhana, sehingga dapat diadopsi baik oleh industri

kecil, menengah, maupun industri besar
l
Dapat diproduksi dengan mesin dan peralatan di dalam negeri
l
Tersedianya bahan baku tanin gambir yang melimpah

Potensi Aplikasi
Inovasi ini sangat potensial diterapkan untuk berbagai industri, diantaranya
konstruksi dan bangunan, otomotif, perkapalan, pesawat serta berbagai industri
perminyakan, gas bumi dan kimia.
Inovator
Nama
Status Paten

: E. Gumbira Sa'id; Khaswar Syamsu; Resa Denasta Syarif; Nur
Afni Evalia
: TELAH DI DAFTARKAN

Sumber: 103 Inovasi Indonesia
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Roti dan Kue
Penghambat
Kanker Kolon
Colon Cancer
Inhibitor Bread
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04

Pati Resistan sebagai Bahan Baku Pangan Fungsional
Penghambat Kanker Kolon

Penyakit kanker kolon atau kanker usus besar, menempati peringkat ke dua,
kanker paling mematikan setelah kanker paru. Diet makanan kaya serat pati
resistan bisa membantu mengurangi resiko terkena kanker kolon.
Pati resistan, atau dikenal juga dengan resistant starch ( RS ), adalah produk
degradasi pati yang tidak terserap oleh usus halus dan akan menuju usus
besar. Tepung biopre terbuat dari bahan berpati tinggi lokal ( sagu, ubi, atau
beras ) yang dibuat menggunakan enzim pululunase untuk menghasilkan RS
tipe 3. Biopre bisa dijadikan bahan dasar produk pangan seperti sup, sereal,
kue, dan roti.

Colon cancer is second deadliest cancer after lung cancer. High Fibre diet
using resistant starch can help reduce the risk of getting one.
Resistant starch (RS) type 3 product called Biopre, is produced from locally
available starch derived from sago, sweet potato, or rice; using pululunase
enzyme. Biopre can be used as basic ingredients for various food products
such as soup, cereal, cake and bread.

323 Inovasi IPB dalam 828 Inovasi Indonesia

Perspektif
Mengatasi masalah kesehatan dan pencernaan yaitu kanker kolon melalui
makanan dan bahan bakunya, menggunakan bahan baku lokal yang berlimpah dan
berpotensi dipasarkan secara global pula.
Keunggulan Inovasi
l
Teknologi yang digunakan tidak rumit
l
Manfaat besar terhadap kesehatan terutama mencegah kanker kolon.
l
Berpotensi besar dalam membangun industri "food ingredients" berbasis

bahan lokal
l
Enzim pululunase yang digunakan aman untuk kesehatan

Potensi Aplikasi
Produk ini dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat berbagai produk
pangan fungsional pencegah kanker kolon.
Inovator
Nama
Status Paten

: Maggy Thenawidjadja Suhartono; Endang Yuli Purwani; Diah
Iskandriati; Tresnawati Purwadaria
: DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber: 103 Inovasi Indonesia
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Gambir Kering
Malang, Tepung
Disayang
Poor Dried
Gambir, Powder
Dear
06

Rekayasa Proses Produksi Gambir Bubuk dari
Daun Gambir Kering

Gambir adalah sejenis tanaman tropis yang telah lama digunakan sebagai
salah satu ramuan makan sirih. Gambir memiliki kegunaan sebagai
antiseptik, bahan pencampur kosmetika atau bahan penyamak kulit. Nilai
ekonomis dari gambir terletak pada ekstrak getah daun dan rantingnya yang
mengandung dua komponen kimia utama yang penting yaitu katekin dan
tanin.
Untuk membuat gambir bubuk yang memenuhi standar kualitas ekspor,
dikembangkan rekayasa proses produksi dari daun gambir yang dikeringkan.
Proses ini diharapkan bisa menggantikan teknologi pembuatan gambir
asalan yang harga dan mutunya rendah, atau menjual daun gambir kering ke
pabrik asing yang nilai tambahnya terlalu kecil bagi masyarakat.
Gambier is a tropical plant that has long been used as antiseptics, or as
cosmetics ingredients or for dyeing and tanning.
This process is able to produce high export-quality gambier powder from
dried gambier leaves. It can replace the traditional process of producing low
quality and low valve gambier cubes.

323 Inovasi IPB dalam 828 Inovasi Indonesia

Perspektif
Memecahkan situasi dilematik banyak petani pengusaha Indonesia: mengolah
sendiri produk mereka dan menghasilkan produk bernilai rendah,atau menjual
komoditi pertanian mereka ke industri besar dengan penghasilan rendah.
Keunggulan Inovasi
l
Proses produksi sederhana dan mudah diaplikasikan
l
Alat dan mesin produksi dapat dibuat di dalam negeri
l
Meningkatkan nilai tambah lokal bagi petani dan pengusaha gambir

Potensi Aplikasi
Inovasi ini akan membantu pemakai produk gambir; industri farmasi, kosmetik,
penyamakan kulit dan perwana kain / batik.

07
Inovator
Nama
Status Paten

: E. Gumbira Sa'id; Khaswar Syamsu; Pramita S. Anungputri;
Aditya Hadiwijoyo
: TELAH DI DAFTARKAN

Sumber: 103 Inovasi Indonesia
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Insektisida Berbahan Aktif Senyawa Tumbuhan
untuk Pengendali Hama Gudang

Hama dan patogen di gudang merupakan salah satu hambatan dalam
pemeliharan atau penjagaan mutu komoditas yang disimpan didalamnya.
Sayangnya insektisida yang tersedia masih menggunakan bahan kimia yang
selain berbahaya terhadap lingkungan juga terhadap produk yang disimpan.
Formulasi insektisida tumbuhan ini hadir guna memberikan jalan keluar
terhadap permasalahan tersebut.
Insektisida ini menggunakan ekstrak biji Annona glabra dan Annona
squomosa (keluarga buah srikaya) sebagai bahan aktif untuk
mengendalikan populasi serangga Callosobruchus maupun serangga hama
lainnya. Selain membunuh serangga induk, produk ini juga mematikan
telurnya.
Pest and pathogen are major problems in preserving commodities in a
warehouse. Chemical pesticides are not desired due to potential residues on
the commodities and hazard for the environment.
This pesticide uses extract of Annona glabra and Annona squomosa as the
active ingredients. It kills Callosorbruchus as well as its eggs effectively. The
green pesticide is relatively safe for the environtment.

323 Inovasi IPB dalam 828 Inovasi Indonesia

Perspektif
Suatu gagasan inovasi pada awalnya bisa terkesan tidak realistis atau tidak
ekonomis, namun keunggulan-keunggulan baru yang ditemukan berpotensi
menjadi nilai tambah baru yang bernilai tinggi di masa depan.
Keunggulan Inovasi
l
Bersifat ramah lingkungan karena mudah terdegradasi
l
Aman bagi pengguna
l
Efektif mengatasi hama
l
Menjaga kualitas dan kuantitas produk yang disimpan

Potensi Aplikasi
Teknologi ramah lingkungan ini sangat berpotensi besar diterapkan di bidang
pertanian dan perkebunan baik yang berskala besar ataupun kecil di semua daerah.
Inovator
Nama
Status Paten

: Dadang
: TELAH DIDAFTARKAN

Sumber: 103 Inovasi Indonesia
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Teman Renik
Sang Ayam
Chicken's
Microscopic
Buddies

10

Prebiotik Lactabacillus fermentum sebagai Biokontrol
dalam Upaya Pencegahan Infeksi Salmonella
enteritidis Transovarian pada Ayam Petelur
Kontaminasi bakteri Salmonella enteriditis transovarian pada telur
disebabkan oleh infeksi bakteri tersebut di ovarium sang induk ayam.
Kontaminasi ini jelas berdampak negatif pada tingkat keamanan telur yang
dihasilkan oleh para peternak. Paket teknologi penerapan probiotik
Lactobocillus fermentum terbukti efektif mencegah infeksi oleh bakteri
Salmonella enteritidis.
Pemberian probiotik pada ayam petelur sebagai agen biokontrol
memberikan hasil positif. Formula probiotik terbukti juga mempertahankan
kondisi fisik dan performa ayam, bahkan secara signifikan meningkatkan
konsumsi pakan, produksi telur, dan menurunkan rasio konversi pakan.

Dangerous eggs contamination with Salmonella enteritidis transovarian
bacteria happens in the ovaries of infected chickens.
Feeding probiotic Lactobacillus fermentum proven to be effective in
inhibiting the infection of this bacteria. As bio-active agent, the probiotic
formula also enhances the physical performance, reduce food conversion
ratio and increase number of eggs layed by chicken.

323 Inovasi IPB dalam 828 Inovasi Indonesia

Perspektif
Biokontrol, yaitu menemukan bakteri yang baik, dan menjadi musuh alami bakteri
yang jahat; merupakan solusi yang lebih murah, lebih aman, dan bahkan lebih
menyehatkan.
Keunggulan Inovasi
l
Sebagai biokontrol yang dapat menjaga ketahanan pangan
l
Menurunkan jumlah populasi Salmonella enteritidis di ovarium dan telur ayam

petelur
l
Mampu meningkatkan konsumsi pakan
l
Meningkatkan produksi telur
l
Menurunkan konversi pakan

Potensi Aplikasi
Industri peternakan unggas dari skala rumahan sampai skala besar yang
berorientasi pada peningkatan hasil dan mutu produksinya.
Inovator
Nama
Status Paten

: Niken Ulupi; Irma Isnafia Arif; Bram Brahmantiyo
: DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber: 103 Inovasi Indonesia
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Kertas Ramah
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12

Kertas Ramah Lingkungan dari Selulosa
Mikrobial

Penggunaan kertas yang semakin hari semakin tinggi beresiko meningkatkan
lagi penggundulan hutan di berbagai belahan dunia, khususnya Indonesia.
Akibatnya penyerapan gas CO2 oleh tumbuhan semakin berkurang dan
memicu percepatan pemanasan global. Untuk membantu menanggulangi
masalah tersebut, inovasi ini hadir dengan teknologi pembuatan kertas ramah
lingkungan dari selulosa mikrobial dengan bahan baku utama air kelapa.
Pada dasarnya, proses pembuatan kertas ini mengadaptasi proses pembuatan
kertas kovensional dari selulosa kayu dengan proses yang lebih sederhana.
Kualitas kertas yang dihasilkan terbukti lebih baik dari kertas konvensional, hal
ini terbukti dari tingginya indeks tarik dan indeks sobek dari hasil pengujian.
The growing demand for paper, might accelerate deforestation, which is
already a global concern, specifically in Indonesia. Trees are important as they
breath in carbon dioxide and counteract the greenhouse effect.
Finding another way to produce paper, from renewable materials other than
wood, such as microbial cellulose from coconut water might be an alternative.
The process is similar with the conventional one, plus the paper quality is
better.

323 Inovasi IPB dalam 828 Inovasi Indonesia

Perspektif
Mencari alternatif penggunaan bahan kayu sebagai kertas sebagai upaya
pelestarian lingkungan, sekaligus membuka peluang usaha ekonomis kerakyatan
masyarakat pesisir.

Keunggulan Inovasi
l
Berbahan baku dari komoditas (selulosa mikrobial dari air kelapa) dengan

periode produksi dan panen yang jauh lebih pendek jika dibandingkan dengan
kayu
l
Selulosa mokrobial relatif murni sehingga tidak memerlukan bahan dan proses
delignifikasi
l
Memiliki warna yang cenderung putih/bening sehingga relatif tidak/kurang
memerlukan bahan dan proses pemutihan
l
Memiliki beberapa sifat fisik yang lebih baik dibandingkan kertas dari selulosa
kayu, batang pisang dan jerami
Potensi Aplikasi
Inovasi ini berpotensi dikembangkan untuk kertas dengan aplikasi khusus, yang
memerlukan sifat-sifat unggul selulosa mikrobial.
Inovator
Nama
Status Paten

: Khaswar Syamsu; Han Roliadi; Siti Sartika Hardiyanti
: TELAH DIDAFTARKAN

Sumber: 103 Inovasi Indonesia
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Saringan HiTech Sengon
Hi-Tech Albizia
Filter

14

Membran Ultrafiltrasi Selulosa Asetat dari
Pulp Kayu Sengon

Kayu Sengon merupakan salah satu komoditas perdagangan yang sering
dimanfaatkan sebagai kayu serba guna untuk konstruksi ringan atau bahan
peti kemas. Mengembangkan proses pembuatan membran ultrafiltrasi
selulosa asetat dari pulp kayu sengon mampu memberikan nilai tambah
sangat tinggi, karena membran ultrafiltrasi bagi industri masih didominasi
oleh produk impor yang mahal.
Membran ultrafilasi yang dihasilkan bisa digunakan untuk memisahkan
padatan terlarut seperti partikel koloid, senyawa dengan berat molekul
tinggi seperti polisakarida, warna, atau protein dari larutan dalam proses
pemurnian sebuah produk. Pulp kayu sengon dipilih menjadi bahan baku
karena karateristiknya yang cocok dan tersedia melimpah di Indonesia.
Albizia wood is one of the important trade commodities and is often used as
timber for light construction or material for crates. Albizia fiber has the right
characteristics to make high-valued cellulose acetat based ultrafiltration
membranes for industrial use, that is still predominantly imported.
Albizia wood pulp is abundantly available in Indonesia, thus ensuring
sustainable supply of raw materials for the membranes.

323 Inovasi IPB dalam 828 Inovasi Indonesia

Perspektif
Pemakaian kayu sengon sebagai bahan bangunan konstruksi ringan berkualitas
ekspor telah menjadi inovasi sukses dimasa lalu. Pemakaian kayu sengon sebagai
bahan membran ultrafiltrasi berpotensi menjadi "Inovasi Sengon –Jilid 2''.
Keunggulan Inovasi
l
Penggunaan energi yang relatif kecil
l
Tanpa penggunaan bahan kimia
l
Tidak terjadi perubahan fasa

Potensi Aplikasi
Membran ultrafiltrasi sengon setidaknya bisa menggantikan membran impor
untuk berbagai keperluan industri, bahkan berpotensi ''kompetitif" untuk bersaing
secara global.

Inovator
Nama
status paten

: Erliza Noor; Cut Meurah R; Kaseno; A. Aziz Darwis
: TELAH DIDAFTAR KAN

Sumber: 103 Inovasi Indonesia
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Hamparan
Bambu bebas
buku
Jointless
Bamboo Tiles

16

Hamparan Bambu Penyusun Balok Laminasi
Bambu Bebas Buku

Untuk mendapatkan balok laminasi yang awet dengan sifat permesinan
lebih baik, buku-buku bambu dibuang hingga terbentuk ruas-ruas bambu
tanpa buku.
Pembuatan laminasi bambu bebas buku dengan cara membuat takikantakikan optimal pada ruas bambu yang berbentuk silinder. Hamparan
bambu ini dipergunakan sebagai bahan dasar balok laminasi bambu.
Proses baru ini menghasilkan balok laminasi bambu yang memiliki
kekuatan, sifat permesinan, dan penampilan yang lebih baik daripada
bambu laminasi konvensional.

Without the joints, laminated bamboo beams offer better strength, better
machine ability, and better appearances compared to conventional
laminated bamboos.
Jointless laminated bamboo can be produced by making several optimal
cylindrical incisions (sapor takik) on the bamboo surface.

323 Inovasi IPB dalam 828 Inovasi Indonesia

Perspektif
Bambu banyak digunakan sebagai bahan baku berbagai peralatan rumah tangga,
membuat hamparan bambu tanpa terganggu ruas-ruasnya memberi peluang
penggunaan bambu lebih luas lagi.
Keunggulan Inovasi
l
Lebih awet, lebih kuat, dan lebih baik dibandingkan hamparan bambu

konvensional
l
Memiliki sifat permesinan

Potensi Aplikasi
Bahan bangunan, mebel, furnitur.

17
Inovator
Nama
Status Ptaen

: Effendi Tri Bachtiar, Naresworo Nugroho, Edi Suhaimi Bakar
: GRANTED

Sumber: 103 Inovasi Indonesia
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Temulawak dan Meniran untuk Menanggulangi dan
Mencegah Penyakit Flu Burung (Avian Influenza)

Flu burung atau Avian influenza (Al) adalah salah satu jenis penyakit yang
mematikan dan disebabkan oleh virus yang menyerang baik unggas
maupun manusia. Belum tersedianya vaksin maupun obat yang tepat untuk
mencegah dan mengobati penyakit infeksi Al membuat upaya
penanggulangan sulit.
Formulasi ekstrak Temulawak (Curcuma zanthorrhiza Roxb.) dan meniran
(Phylanthus urinaria Linn.) hadir sebagai obat herbal bagi unggas yang
berkhasiat menanggulangi dan mencegah infeksi virus Al berdasarkan pada
uji tantang ayam petelur umur 1 hari. Formulasi kedua bahan ini dengan
perbanding tertentu juga meningkatkan pertambahan bobot pada hewan.
Formula ini juga terbukti memiliki aktivitas antioksidan yang baik.

Avian Influenza (AI) is a deadly disease that affects both fowls and human.
Combination of java tumeric (temulawak) and meniran as herbal medicine
for fowls is proven to be effective to combat and prevent AI virus infection on
1 day old chick. The formula also helps to increase chicken’s body weight.

323 Inovasi IPB dalam 828 Inovasi Indonesia

Perspektif
Inovasi tepat guna untuk mengatasi ketidaktersediaan pengobatan terhadap flu
burung di dalam maupun di luar negeri.
Keunggulan Inovasi
l
Ekstrak yang mudah digunakan
l
Merupakan obat alami yang aman untuk dikonsumsi
l
Multifungsi, berperan sebagai antioksidan juga
l
Kualitas hasil yang standar
l
Dosis yang digunakan merupakan dosis optimal

Potensi Aplikasi
Bagi industri obat hewan dan peternakan unggas, juga bagi institusi penelitian dan
pengembangan obat di dalam negeri maupun di negara lain.
Inovator
Nama

Status Paten

: Latifah K. Darusman; Edy Djauhari; Maharani Hasanah; Mono
Rahardjo; Waras Nurcholis; Moh Rafi; Bambang Pontjo
Priosoeryanto
: TELAH DI DAFTARKAN

Sumber: 103 Inovasi Indonesia
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Lingkungan
Safe EcoFriendly
Packaging
20

Biofam, Wadah Ramah Lingkungan dari Ubi
Kayu dan Jagung

Penggunaan kemasan Styrofoam dalam kehidupan sehari-hari sangat tinggi
karena murah, ringan, kedap panas, tahan air, dan mudah dibentuk sesuai
kebutuhan. Namun, penggunaan Styrofoam juga memiliki dampak negatif,
baik bagi kesehatan bahkan lingkungan.
Biodegradable foam merupakan kemasan alternatif pengganti Styrofoam
terbuat dari campuran pati ubi kayu dan hasil samping industri jagung
(ampok) serta polimer sintetik yang bersifat biodegradable, dicetak dengan
thermoprocessing. Disamping menggunakan bahan baku yang dapat
diperbaharui, biofam dapat terurai secara alami, serta aman bagi kesehatan
karena tidak mengandung bahan beracun. Pemakaian produk dapat
mengurangi pencemaran lingkungan serta menurunkan resiko gangguan
kesehatan.
Biodegradable foam is an alternative packaging material to substitute
dangerous Styrofoam. It is produced by mean of thermoprocessing process
from the mixture of cassava starch, corn hominy, and also Biodegradable
synthetic polymer. This material is environmentally friendly and does not
pose threat to health
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Perspektif
Inovasi biomaterial mampu menggantikan material sintetis, stryrofoam. Bukan
hanya itu, bahan inovatif ini lebih baik bagi kesehatan dan bagi alam lingkungan.
Keunggulan Inovasi
l
Sebagai kemasan alternatif pengganti stryrofoam yang ramah lingkungan serta

aman bagi kesehatan
l
Produk ini dapat dibuat dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan
l
Menggunakan teknologi yang sederhana sehingga tidak membutuhkan biaya

investasi yang besar
l
Menggunakan bahan baku yang dapat diperbaharui dan dapat terurai secara

alami.
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Potensi Aplikasi
Inovasi manufaktur berbasis pertanian
Inovator
Nama
Status Paten

: Titi Candra Sunarti; Evi Savitri Iriani; Indah Yuliasih; Dr.Ir.Nur
Richana ; TunTedja
: DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber: 104 Inovasi Indonesia
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Aplikasi Edible Film dari Buah Lindur (Burguiera
gymnorrhiza) untuk Mempertahankan Kualitas Warna
dan Daya Awet Daging Sapi
Pengemasan daging sapi menggunakan plastik wrapping dan Styrofoam
sangatlah tidak baik bagi kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu,
dilakukan inovasi menggunakan edible film sebagai pengemas daging sapi
yang mampu mempertahankan kualitas warna dan daya awet daging sapi.
Edible film adalah suatu lapisan tipis dan kontinu, terbuat dari bahan-bahan
yang dapat dimakan untuk melindungi produk yang dikemas.
Edible film dalam inovasi ini berasal dari tepung pati Buah Lindur (Burguiera
gymnorrhiza). Edible film ini mampu mempertahankan kualitas warna
daging sapi yang terlihat dari hasil pengujian warna, pH, dan Total Plate
Count (TPC) selama penyimpanan 2 hari pada suhu ruang.

An edible film wrapper for raw meat is developed to substitute dangerous
plastic wrapper or Styrofoam. It comes from starch flour of Lindur Fruit
(Burguiera gymnorrhiza).
The edible film is able to maintain the color quality, pH, and Total Plate Count
(TPC) of beef for 2 days in room temperature. It is a safe and eco-friendly
wrapping made out of nature.
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Perspektif
Kemasan bagi daging tidak hanya harus mempertahankan kondisi daging, namun
juga aman bagi kesehatan dan tidak merusak lingkungan. Bila kemasan serupa film
plastik untuk daging bisa terbuat dari bahan makanan, tentu akan lebih baik
Keunggulan Inovasi
l
Ramah lingkungan karena berbasis pati dari Buah Lindur dan dapat

diperbaharui.
l
Tidak berbahaya bagi produk yang dikemas maupun bagi kesehatan.
l
Produk ini berpeluang tinggi untuk menghasilkan industri dan bisnis baru.
l
Produk ini akan mampu bersaing dengan produk lainnya karena produknya

yang khas dan relatif baru.
Potensi Aplikasi
Inovasi ini dapat diaplikasikan pada indutsri pangan di Indonesia untuk mengemas
produk pangan lainnya dengan lebih sehat dan ramah lingkungan.
Inovator
Nama

Status Paten

: Roni Nugraha; Riyan Adi Priyanto; Mawaddah Renhoran;
Tubagus Mohamad Gia Ginanjar; Annisa Shylina; Siluh Putu Sri
Dia Utari
: TELAH DI DAFTARKAN

Sumber: 104 Inovasi Indonesia
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Panel Struktur Oriented Strand Board (OSB)
Unggul dari Kayu Rakyat Campuran

Pasukan kayu berkualitas dari hutan terus menurun seiring dengan
penurunan luas hutan alam dan kesadaran untuk melestarikannya. Hal
tersebut tidak sejalan dengan permintaan kayu untuk komponen struktur
bangunan yang terus meningkat.
Gagasan untuk memanfaatkan kayu tanaman rakyat menjadi salah satu
solusi. Oriented Strand Board (OSB) atau panel struktur kayu rakyat dapat
digunakan untuk konstruksi rumah, dinding, panel atap, pintu, panel
penyekat, rak, furniture, dan sebagainya. Daya tahan terhadap serangan
rayap tanah juga tergolong cukup baik.

Supply of quality hardwood from forest continue to decline, meanwhile the
demand for wood products keep increasing. Utilizing wood harvest from
community forest can become a solution. Oriented Strand Board (OSB) can
be produced using diversed varieties and low quality wood from the
community forest, to fulfill the local demand for construction wood
products. OSB has a fair termite resistance
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Perspektif
Waktunya telah tiba dimana eksploitasi alam harus diakhiri dan digantikan dengan
memproduksidari alam. Sudah saatnya pula kekuatan bisnis besar dengan
kekuatan modal diambil alih oleh kreativitas dan kekuatan masyarakat mandiri.
Keunggulan Inovasi
l
OSB mengkombinasikan strand kayu berkerapatan lebih rendah dengan yang

lebih tinggi, sehingga memperoleh stabilitas dimensi kayu yang lebih baik.
l
OSB bisa memanfaatkan varietas kayu tanaman rakyat yang beragam, dengan

mutu relatif rendah
l
Tingkat serangan rayap tanah terhadap OSB yang dihasilkan termasuk kategori

sedang.
Potensi Aplikasi
Berpotensi diaplikasikan di bidang industrialisasi yang lebih besar dan teknologi
pemgembangan untuk mendapatkan alat produksi OSB yang lebih efisien.
Inovator
Nama
Status Paten

: Fauzi Febrianto; Wahyu Hidayat; Doni Habisoro; Handian
Purwawangsa, Apri Heri Iswanto
: DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber: 104 Inovasi Indonesia
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Formulasi Heavy Duty Cleaner Menggunakan
Methyl Ester Sulfonic Acid dari Metil Ester Olein
Sawit
Dalam beberapa jenis industri, alat-alat dan lingkungan pabrik pasti terkena
kotoran berat seperti minyak mentah, aspal, oli, gemuk, getah, dan lain
sebagainya. Alat-alat industri seperti tangki penyimpanan, saluran pipa, dan
mesin-mesin yang terkena kotoran ini harus dibersihkan secara berkala
untuk kelancaran proses operasional produksi. Dalam proses pembersihan
ini biasanya digunakan Heavy Duty Cleaner yang pada umumnya terbuat
dari minyak bumi yang ramah lingkungan.
Untuk mengatasi masalah ini maka dikembangkan inovasi formula Heavy
Duty Cleaner yang berasal dari surfaktan kelapa sawit. Selain ramah
lingkungan, formula Heavy Duty Cleaner kelapa sawit ini menambah
keragaman hasil olahan CPO di Indonesia.
Heavy Duty Cleaner are commonly used in industries that deal with heavy
dirts such as crude oil, asphalt, grease, etc. The commonly used heavy duty
Cleaners are made also from crude oil that is not environmentally friendly.
That issue can be resolved by using an environmentally friendly Heavy Duty
Cleaners made from CPO. This innovation will bring high added value to the
cheap CPO.
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Perspektif
Indonesia sebagai penghasil minyak kelapa sawit (CPO) terbesar di dunia, masing
sangat terbatas mengolahnya menjadi turunan-turunan CPO untuk aplikasi khusus.
Inovasi ini diharapkan bisa menjadi teladan bagi inovasi-inovasi berbasis CPO yang
bernilai tinggi di masa mendatang.
Keunggulan Inovasi
l
Ramah lingkungan
l
Bahan baku melimpah
l
Daya deterjensi tinggi
l
Ongkos produksi relatif tinggi

Potensi Aplikasi
Digunakan sebagai Heavy Duty Cleaner dan dapat dikembangkan sebagai agen
pembersih untuk membersihkan kotoran-kotoran seperti minyak mentah, aspal,
getah dan gemuk.
Inovator
Nama
Status Paten

: Ani Suryani; Erliza Hambali; Rachmania Widyastuti
: TELAH DI DAFTARKAN

Sumber: 104 Inovasi Indonesia
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Kertas ramah Lingkungan dari Sabut Kelapa

Teknologi ini berkaitan dengan pembuatan kertas ramah lingkungan
menggunakan selulosa dari sabut kelapa. Pembuatan pulp dilakukan
melalui pemasakan dengan NaOH tanpa proses bleaching, serta
penambahan aditif serta alum dan tapioka.
Gramatur hasil pembentukan lembaran kertas memiliki rata-rata 64,37
g/m2, sedikit lebih tinggi dari nilai gramatur yang umum ditemui pada
berbagai jenis kertas seperti kertas tulis, kertas bungkus, dan kertas
penyerap aIndeks tarik kertas sebesar 17,1 Nm/g, berada dibawah indeks
kertas yang umum, namun diatas syarat mutu kertas tisu serbet. Indeks
sobek kertas sebesar 2,14 mNm2/g berada dibawah indeks jenis kertas yang
umum, jadi dapat dicampur dengan pulp lain untuk memenuhi mutu kertas
yang diinginkan.
The technology enables production of environmentally friendly paper, using
cellulose from coconut fiber. The process involves cooking using NaOH
without bleaching, and adding alum and tapioca. It meets indsutrial
standard for napkins paper. Replacing wood with cellulose from coconut
fiber for paper industry, can save trees in forest and reduce environmental
damages.
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Perspektif
Sudah saatnya kita beralih kepada penggunaan teknologi ramah lingkungan.
Ketersediaan bahan baku dari limbah yang melimpah menyimpan potensi yang
besar untuk dimanfaatkan.
Keunggulan Inovasi
l
Sabut kelapa dari lahan kebun kelapa seluas 1 Ha bisa mensubstitusi 2,02 ton

kayu/tahun.
l
Mengurangi tingkat kerusakan lingkungan dan tingkat CO2 di udara
l
Memanfaatkan potensi limbah sabut kelapa yang mencapai 10.500.000 ton

sabut kelapa/tahun
l
Waktu panen lebih singkat (6-8 bulan) dibandingkan pohon (6-8 tahun)
l
Ramah lingkungan, ekonomis, dan sustainable

29
Potensi Aplikasi
Industri pulp dan kertas, industri tisu serbet
Inovator
Nama
Status Paten

: Khaswar Syamsu
: TELAH DI DAFTARKAN

Sumber: 104 Inovasi Indonesia
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Pembuatan Nanokomposit Karbon-MnO2 Limbah
Baterai untuk Aplikasi Elektroda Superkapasitor

Superkapasitor adalah perangkat elektrokimia yang memiliki kerapatan daya
dan kepadatan energi yang tinggi. Superkapasitor mampu menghasilkan daya
yang besar dan menyimpan energi yang besar pula. Superkapasitor lebih
superior jika dibandingkan dengan baterai yang mampu menyimpan energi
dengan lama namun menghasilkan daya yang rendah, atau kapasitor yang
mampu menghasilkan daya yang besar namun kapasitas penyimpanan
energinya sedikit.
Karya inovasi ini mampu menghasilkan elektroda superkapasitor
menggunakan material nanokomposit Karbon-Mangan Dioksida (MnO2),
limbah baterai yang memiliki potensi kinerja elektrokimia lebih superior. Selain
itu, pemanfaatan karbon limbah baterai sebagai bahan baku, menghasilkan
produk yang ramah lingkungan dan lebih ekonomis.
Supercapacitor has high density of power and energy making it superior for
providing high power and longer lasting energy compared to battery or
capacitor.
This innovation is able to produce nanocomposite of Carbon-Manganese
Dioxides for electrodes used in supercapacitors, by utilizing electrodes from
used dry battery. The process recycles old battery components, and able to
produce much superior new supercapacitors components.
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Perspektif
Inovasi yang dihasilkan dapat menawarkan solusi komponen untuk teknologi yang
lebih unggul sekaligus ekonomis, sambil mendaur ulang limbah komponen dari
teknologi yang telah mapan dengan jumlah konsumsi yang besar.
Keunggulan Inovasi
l
Menghasilkan komponen dari material yang memiliki potensi kinerja superior,

murah dan ramah lingkungan
l
Karakteristik superkapasitor yang dapat menghasilkan daya yang besar dan

dapat menyimpan energi dengan lama
l
Apabila diaplikasikan pada kendaraan bermotor bertenaga listrik, mampu

mengurangi tingkat penggunaan bahan bakar fosil.
Potensi Aplikasi
Berpotensi untuk diaplikasikan di industri penghasil superkapasitor, menggantikan
teknologi baterai dan kapasitor, untuk digunakan di peralatan elektronik yang
butuh tenaga dan daya simpan listrik besar seperti kendaraan listrik.
Inovator
Nama
Status Paten

: Ahmad Khakim; Rizky Amelia; Lutpita Mahardika; Akhirudin
Maddu
: DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber: 105 Inovasi Indonesia
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Inovasi Serat Kain dengan Material Baru Perubah Fase
Berbahan Dasar Lipid dari Mikroalga Tropika
Menggunakan Microenkapsulasi Chitosan
Sandang merupakan kebutuhan pokok bagi umat manusia untuk
melindungi tubuh dari pengaruh eksternal. Perubahan cuaca yang seringkali
tidak terduga, memerlukan bahan sandang yang dapat beradaptasi dengan
perubahan tersebut. Bahan sandang yang ideal bisa menyerap, menyimpan
atau melepaskan panas tubuh pada kondisi tertentu yang diinginkan. Bahan
ideal ini akan selalu nyaman dipakai pada kondisi apapun.
Material Perubah Fasa/Phase-Change Material (PCM) akan berubah fasa
sambil menyerap panas atau melepaskan panas. Inovasi ini
mengenkapsulasi bahan PCM dari mikroalgae dengan chitosan pada
pembuatan bahan tekstil. Diharapkan material yang akan dikembangkan
bisa menjadi bahan sandang ideal dipakai pada iklim tropis.
A Phase-Changing Material is a substance with a high heat fusion which is
capable of storing and releasing large amounts of energy.
This innovation deals with the development of Phase-Change
Material(PCM) from microalgae microencapsulated with chitosan, for the
application of making thermal cloth. PCM is combined with yarns to make
textile materials, through blending, coating or laminating processes.

323 Inovasi IPB dalam 828 Inovasi Indonesia

Perspektif
Teknologi PCM bisa merevolusikan cara manusia berpakaian. Bayangkan dengan
pakaian PCM, kita tidak perlu lagi mengenakan mode pakaian yang berbeda di
sepanjang musim, baik dingin maupun panas? Panas terik maupun hujan ?
Keunggulan Inovasi
l
Teknologi ini relatif baru dan belum banyak dikembangkan di industri tekstil
l
Material kain yang dapat berubah bentuk fase untuk iklim tropis
l
Bahan baku mikroalgae dan kitosan tersedia melimpah.

Potensi Aplikasi
Teknologi PCM berpotensi untuk diaplikasikan pada pembuatan tekstil, khususnya
bahan pakaian. Namun pengembangan PCM masih terbuka luas untuk produkproduk lain yang memerlukan kemampuan menyimpan atau melepaskan panas
yang dikandungnya untuk menyesuaikan diri dari suhu lingkungan.
Inovator
Nama
Status Paten

: Bambang Riyanto; Muhammad Fachrirozi
: DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber: 105 Inovasi Indonesia
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Pengembangan â– Tricalcium Phosphate â-TCP dari
Limbah Cangkang Telur dan Pengujiannya secara in
Vivo sebagai Tooth Filler
Pengembangan biomaterial untuk substitusi tulang dan gigi makin banyak
dilakukan orang saat ini karena tingginya kebutuhan akan biomaterial ini.
IPB telah berhasil mengembangkan biomaterial keramik kalsium fosfat
berbahan dasar limbah cangkang telur. Untuk keperluan filler gigi,
khususnya untuk penumbuhan tulang alveolar gigi, telah dikembangkan âTricalcium Phosphate (â-TCP) yang karakteristiknya sama dengan produk
impor. Dokter gigi di Indonesia jarang menggunakan â-TCP karena harganya
sangat mahal. â-TCP dari cangkang telur ini merupakan sesuatu yang baru
karena belum pernah dikembangkan sebelumnya.
The need for biomaterials for bone and dental substitution is getting high
nowadays. IPB has successfully developed a calcium phosphate ceramic
biomaterials by using chicken eggshells as the calcium sources. For tooth
filler, especially for growing alveolar bone, IPB has developed â-tricalcium
phosphate (â-TCP) whose properties are the same as those of import
products.

323 Inovasi IPB dalam 828 Inovasi Indonesia

Perspektif
Bahan dasar tooth filler tersedia banyak dan murah serta memiliki kualitas produk
yang sama dengan kualitas impor. Inovasi ini menawarkan industri untuk
memperoleh material bermuatan lokal sehingga dapat mengurangi
ketergantungan terhadap produk impor dengan harga produk yang jauh lebih
murah dengan kualitas yang tinggi.
Keunggulan
Inovasi ini menghasilkan â-TCP murni berkarakteristik sama dengan â-TCP
komersial impor. Inovasi ini merupakan produk asli Indonesia yang murah dan
dapat mengurangi ketergantungan produk impor serta memberikan nilai tambah
pada limbah telur yang banyak tersedia sebagai bahan bakunya.
Potensi Aplikasi
Keberhasilan inovasi ini sangat berpotensi untuk digunakan pada bidang medis di
Indonesia khusunya kedokteran gigi dan ortopedik. Pengembangan ke skala
industri dapat dilakukan bekerjasama dengan industri pembuatan keramik.
Inovator:
Nama
Status Paten

: Kiagus Dahlan, Akhiruddin Maddu
: Dalam Proses Pengajuan

Sumber: 106 Inovasi Indonesia
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Pengembangan Teknologi Proses Produksi
Bionanokomposit Filler Biomassa Rotan Aplikasi
Komponen Sepeda Motor
Pemanfaatan bionanokomposit limbah rotan sebagai bahan baku
pembuatan komponen sepeda motor dapat mengatasi pencemaran
lingkungan dan mengurangi kebutuhan impor bahan baku komponen
sepeda motor. Bionanokomposit kulit rotan memiliki densitas l;ebih kecil,
sifat termal yang lebih baik dibandingkan dengan komposit sintetis PPFG.
Hasil pengujian menunjukkan keseluruhan cuplikan memiliki derajat
kristalinitas yang sebanding dengan komposit fiberglass. Material ini
merupakan material anorganik yang diproduksi dengan bahan kimia
bersumber dari minyak bumi tertentu yang diatur sesuai dengan kebutuhan
aplikasinya sehingga ukuran, sifat termal, dan mikro serta kekuatan yang
dapat diupayakan hingga optimum.
Bionanokomposit from rattan as raw material for the manufacture of
motorcycle components can overcome the environmental pollution and
reduces the need for imports. Test results indicate the overall degree of
crystallinity footage has comparable with composite fiberglass. This
material is an inorganic material that is set according to the specific needs of
the application.
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Perspektif
Pemanfaatan bionanokomposit limbah kulit rotan mendukung kesejahteraan
petani lokal sekaligus mengurangi impor bahan baku pembuatan komponen
sepeda motor sehingga memberikan keuntungan ganda bagi pengguna.
Keunggulan
Inovasi nanokomposit terbuat dari bahan limbah lokal, memiliki kandungan
selulosa tinggi, menghilangkan jaringan non-selulosa dengan waktu singkat, kadar
air kecil, proses produksi ramah lingkungan. Produk nanokomposit dihasilkan
dengan jumlah besar dalam waktu pendek dan material yang minim sehingga
mengurangi tenaga kerja
Potensi Aplikasi
Material maju ini sangat cocok diaplikasikan pada industri manufaktur
pembuatan komponen sepeda motor seperti fan comp cover, box luggage, dll.
Selain itu dapat juga diaplikasikan pada manufaktur alat transportasi lain dan
aplikasi furniture berbasis polimer.
Inovator:
Nama
Status Paten

: Siti Nikmatin, Lisdar Sudirman, Mersi Kurniati
: Dalam Proses Pengajuan

Sumber: 106 Inovasi Indonesia

323 IPB’s Innovations in 828 Indonesia’s Innovations

37

Kertas Nata De
Cassava dan
Tandan Kelapa
Sawit
Paper Nata De
Cassava and Oil
Palm Bunches
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Penggunaan Campuran Selulosa Mikrobial Nata De Cassava
dan Selulosa Tandan Kosong Kelapa Sawit sebagai
Pensubstitusi Selulosa Kayu Dalam Pembuatan Kertas

Kertas masih menjadi kebutuhan utama dunia. Penggunaan selulosa kayu
sebagai bahan utama pembuatan kertas mengancam kelestarian hutan
sehingga perlu alternatif selulosa sebagai pengganti selulosa kayu. Inovasi
tentang penggunaan campuran selulosa mikrobial nata de cassava dan selulosa
tandan kosong kelapa sawit sebagai pensubtitusi selulosa kayu dalam
pembuatan kertas. Penambahan pulp selulosa mikrobial cenderung
meningkatkan kekuatan fisik kertas dan mengurangi kemampuan daya serap air
secara signifikan. Kombinasi penambahan selulosa mikrobial dan aditif pada
selulosa TKKS meningkatkan kepadatan dan gramatur kertas, indeks tarik dan
ketahanan lipat serta dapat menurunkan kemampuan daya serap.
Innovation on the use of microbial cellulose mixture nata de cassava and oil
palm empty fruit bunch cellulose as wood cellulose substutionin paper making.
The addition of microbial cellulose pulp paper tends to increase physical streng
thand reduces the water absorption capability significantly. The combination of
the addition of microbial cellulose and cellulose additive to increase the density
of oil palm bunches and grammage of paper, tensile index and folding endurance
and can decrease the absorptionability.
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Perspektif
Penggunaan selulosa nata de cassava dan selulosa tandan kosong kelapa sawit
mampu menjadi alternatif pengganti selulosa kayu dan mengurangi laju deforestasi
hutan.
Keunggulan
Inovasi kertas ini mampu mensubstitusi selulosa kayu, telah diuji sesuai standar SNI,
meningkatkan kepadatan kertas, meningkatkan indeks tarik dan nilai indeks
tariknya lebih tinggi dari indeks tarik Acacia mangium, menghasilkan ketahanan
lipat lebih tinggi dari kertas bond, meningkatkan kekuatan fisik kertas, mengurangi
kemampuan daya serap air serta meningkatkan gramatur kertas, indeks tarik dan
ketahanan lipat serta dapat menurunkan kemampuan daya serap air.
Potensi Aplikasi
Aplikasi dari inovasi ini sangat baik apabila digunakan di industri kertas terutama
untuk kertas tulis, kertas gambar, kertas kalkir dan juga untuk kertas kemasan.
Penggunaan selulosa nata de cassava mampu memberikan substitusi penggunaan
kayu dalam pembuatan kertas. Industri perkebunan kelapa sawit juga akan
memperoleh manfaat dengan adanya inovasi ini karena penggunaan tandan
kosong kelapa sawit yang sudah tidak digunakan.
Inovator:
Nama
Status Paten

: Khaswar Syamsu; Liesbetini Haditjaroko; Gamma Irca Pradikta;
Han Roliadi
: Telah Didaftarkan

Sumber: 106 Inovasi Indonesia
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Pupa Anti
Osteoarthritis
Anti Osteoarthritis
Pupae
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Bio Glukosamin Berbasis Kulit Pupa Ulat Sutra untuk
Kesehatan Sendi dan Anti Osteoarthritis

Glukosamin dipasarkan sebagai suplemenpencegah gangguan persendian,
anti osteoarthritis, menghindari obesitas dan kolesterol serta mencegah
gangguan pada jantung bahkan dapat mempercantik kulit. Bio Glukosamin
merupakan glukosamin hidroklorid dari bahan alam berbasis amino glukan
kulit pupa ulat sutra, berbentuk kristal putih yang sangat halus, lebih tinggi
homogenitasnya dan lebih sempurna kelarutannya, lebih adaptabel bagi
tubuh. Bio-Glukosamin diproduksi dengan metode pressure hidrolisis
sehingga lebih selektif, lebih tepat, lebih aman dan lebih efisien. Bioglukosamin kulit pupa ulat sutra mendukung ketersediaan glukosamin
komersil lebih meluas, tersedia dan murah. Bukan hanya produk impor yang
mahal.
Bio Glucosamine is a natural substance glucosamine hydrochloride from
glucan-based amino silkworm pupa skin, white crystalline highly refined,
higher and more perfect homogeneity solubility, more adaptabel for the
body. Bio-Glucosamine is produced by pressure hydrolysis method that is
more selective, more precise, safer and more efficient. Bio-glucosamine
silkworm pupa skin support more widespread availability of glucosamine
commercially available and inexpensive.
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Perspektif
Bentuk obat dan suplemen dari glukosamin dapat diformulasi kedalam berbagai sediaan
seperti: tablet, kapsul, kaplet, sirup, redokson, effer vecsent, sparkling, tonikum dan lain lain
yang mengandung dosis tertentu sesuai keperluannya mulai dari 100 mg sampai 800 mg,
bahkan dapat difortifikasi pada susu bubuk, makanan dan minuman kesehatan atau pangan
fungsional. Bagi yang membutuhkan efek cepat dapat pula dibentuk cairan difusi, hanya
dengan di spray di sekitar sendi yang bermasalah, dapat terserap/terdifusi kedalam
persendian menuju sasaran keluhan. Bio-Glukosamin dapat di formulasi dengan: vitamin,
asam askorbik (vit C), chondroitin sulfat, dimetil sulfat, kreatine, mangan dan dengan Fruit
juices.
Keunggulan
Inovasi ini diproduksi melalui teknologi Presure Hydrolisis dengan bantuan autoclave. Proses
depolimerisasi berjalan dengan sempurna menghasilkan partikel glukosamin yang lebih fine.
Teknik produksi ini cukup aman, tidak membahayakan pelaku proses. Reagen berkonsentrasi
rendah dan waktu proses yang lebih singkat. Inovasi ini menghasilkan produk yang lebih
efisien dengan kualitas standar. Produk dapat menggunakan bahan baku kitin ataupun
kitosan, dengan kitosan menghasilkan rendemen dan kelarutan yang lebih tinggi serta dapat
di formulasi dalam berbagai suplemen dengan bentuk yang beragam, atau difortifikasi ke
dalam susu, makanan dan minuman.
Potensi Aplikasi
Bio-Glukosamin hidroklorida berbasis kulit pupa ulat sutra dapat langsung diaplikasi sebagai
agen penstabil pelumasan sendi, sebagai obat bagi berbagai keluhan pada persendian dan
tulang, atau sebagai suplemen pencegah gangguan pada sendi seperti osteoarthritis.
Inovator
Nama
Status Paten

: Pipih Suptijah, Clara M. Kusharto
: Dalam Proses Pengajuan

Sumber: 106 Inovasi Indonesia
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Product Composite:
Polybag Composite
(PC) Ramah
Lingkungan
Re-recycle Green
Product Composite:
Polybag Composite
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Re-recycle Green Product Composite : Polybag
Composite (PC) Ramah Lingkungan Berbahan Dasar
Limbah Lignoselulosa dan Limbah Plastik
Polybag composite (PC) merupakan produk komposit berbahan dasar
limbah lignoselulosa dan limbah plastik yang ramah lingkungan. PC adalah
produk kreatif dan inovatif yang diharapkan dapat menggantikan polybag
berbahan dasar plastik polietilena yang selama ini digunakan. Manfaat
langsung dari karya kreatif dan inovatif ini selain menciptakan produk PC
adalah menekan penggunaan plastik polietilena dan polipropilena di alam.
Metode yang digunakan dalam pembuatannya adalah dengan meltblending.
Polybag composite (PC) is a composite product made ?from ligno cellulosic
waste and waste plastics that are environmentally friendly. PC is a creative
and innovative product that is expected to replace the poly bag made f?rom
polyethylene plastic that has been used.
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Perspektif
Polybag Composite, produk unggul dan prospektif, mampu bersaing dan kreatif.
Penggunaan produk ramah lingkungan ini, efisien dalam mengurangi plastik. Nilai
tambah dan manfaat serta keunggulan dari karya kreatif dan inovatif ini adalah
menekan penggunaan plastik polietilena sebagai wadah bibit, mendaurulang
limbah polietilena dan polipropilena di alam serta mampu terurai dan terdegradasi
dalam tanah lebih cepat dibanding polybag biasa.
Keunggulan
Polybag Composite (PC) adalah produk yang unggul dan prospektif, dapat
meningkatkan nilai tambah pada limbah plastic maupun limbah lignoselulosa.
Polybag Composite telah menjadi produk composite yang mampu menggantikan
polybag plastic biasa. Produk ini tergolong baru, kreatif, inovatif, dan utama di
Indonesia serta bersifat sustainable, dan mampu didaur ulang dengan mudah.
Potensi Aplikasi
Inovasi ini cocok digunakan pada usaha pertanian, perkebunan, kehutanan serta
dapat dimanfaatkan oleh industri plastik sebagai sarana pemanfaatan limbah
plastik.
Inovator
Nama
Status Paten

: Nur Arif Rohman, Moh. Arif Rohmatullah, M. Imam Ardiansyah,
dan Siti Rosidah, Fauzi Febrianto
: Dalam Proses Pengajuan

Sumber: 106 Inovasi Indonesia
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Popok Ramah
Lingkungan
Biodegradable
Diaper
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BaVa-Pad: Popok Biodegradable Berbahan Dasar
Umbi Gadung dan Limbah Kulit Pisang

Produk popok disposable (sekali pakai) akhir–akhir ini banyak menimbulkan
masalah lingkungan. Penyebabnya adalah popok disposable membutuhkan
250–500 tahun untuk terurai secara alami. Menghadapi masalah tersebut,
dibuat inovasi popok ramah lingkungan bernama BaVa-Pad dengan bahan
dasar umbi gadung sebagai lapisan biodegradable plastik dan limbah kulit
pisang sebagai campuran absorban untuk meningkatkan daya serap popok,
yang jika dibuang di tanah popok akan dapat terurai secara alami dalam
kurun waktu ynag singkat (biodegradable).
Disposable diapers recently become terrible disaster to environment,
because they might not be degraded naturally in the land and water. Facing
that problem, we create a new alternative diaper which environmentally
safe and named with Bava-Pad. Bava-Pad made of biodegradable plastic
which is extracted from Dioscorea Hispida Dennst as the base layer, and the
extraction of banana peels cellulose which is used as the additives material
for the absorbent layer.
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Perspektif
Ba-Va Pad merupakan solusi tepat bagi permasalahan penumpukan limbah popok
yang sulit terurai, karena menggunakan lapisan biodegradable plastik serta
dilengkapi dengan absorban ekstrak selulosa limbah kulit pisang untuk peningkatan
daya serap. BaVa-Pad dapat terurai secara alami dalam tanah, ramah lingkungan
dengan memanfaatkan limbah kulit pisang, serta dapat membuka peluang usaha
baru untuk budidaya umbi gadung sebagai upaya optimalisasi potensi sumber daya
lokal Indonesia.
Keunggulan
Produk BaVa-Pad dapat terurai dalam 1.5 bulan di tanah, tidak mencemari perairan
karena tidak menggunakan SAP, aman bagi pengguna karena tidak menggunakan
pemutih berbahaya, ramah lingkungan karena memanfaatkan limbah kulit pisang
serta meningkatkan potensi sumber daya alam lokal indonesia (umbi gadug)
Potensi Aplikasi
Ba-Va Pad potensial untuk diaplikasikan pada dunia kesehatan terutama yang
berhubungan dengan kesehatan wanita.
Inovator
Nama
Status Paten

: Irmanida Batubara, Anis Wamtazul Liana, Hilman Anggara,
M.As'ad, Melati Devina G.W.S
: Dalam Proses Pengajuan

Sumber: 106 Inovasi Indonesia
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Membran Telinga
dari Chitosan
Ear Membran from
Chitosan
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Material Medis Penambal Membran Telinga Berbasis
Komposit Chitosan

Proses penutupan perforasi membran telinga dengan perawatan bedah
memerlukan biaya tinggi dan donor jaringan hidup. Metode bedah tambal
sintetik menjadi bahaya laten, di tengah teknologi implantasi organ.
Material medis penambal dari chitosan menjadi inspirasi baru dalam
mempertahankan impuls suara saat pemulihan membran telinga
berlangsung. Material ini lebih elastis dari penambal kertas komersial; serta
memiliki sensitivitas membran, kelajuan suara dan tingkat penyerapan
intensitas suara.
The process of closing the ear membrane perforation requiring surgical
treatment and the high cost of living tissue donors. Synthetic surgical
method patched into a latent danger, in the middle of the organ
implantation technology. Medical patch material of chitosan into a new
inspiration in maintaining sound impulses when recovery takes place ear
membrane. This material is more elastic than commercial paper patch; as
well as membrane sensitivity, speed of sound absorption and sound intensity
level.
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Perspektif
Model penambal perforasi ini dapat dimanfaatkan pada bidang kedokteran THT
(Telinga-Hidung-Tenggorokan) sebagai kandidat autograft organik tanpa harus
menunggu donor jaringan hidup. Melalui uji klinis, model ini dapat diproduksi massal
dalam skala industri menjadi chitosan patch scaffold (setara paper patch scaffold)
sehingga mengurangi permasalahan tuna rungu di Indonesia, khususnya akibat tuli
konduktif.
Keunggulan
Di saat penambal komersial masih menggunakan bahan anorganik, material
penambal ini menggunakan bahan alami dari laut. Dengan inovasi ini tidak lagi perlu
dilakukan operasi berat saat menambal, karena penambal akan menyatu dengan
jaringan sel saat menempel. Membran penambal dari chitosan lebih elastis dibanding
penambal kertas komersial secara mekanik.Secara akustik, sensitivitas dan koefisien
serap suara membrane sangat baik, sehingga suara dapat melaju dan menyerap
intensitas suara dengan baik.
Potensi Aplikasi
Material penambal ini berpotensi digunakan pada proses pemulihan
pelubangan/kerobekan (perforasi) membran telinga tanpa harus menunggu donor
jaringan hidup. Aplikasi material ini dapat membantu dalam bidang kedokteran,
dengan mempertahankan status audiogram penderita tuna rungu mendekati normal.
Inovator
Nama
Status Paten

: Bambang Riyanto, Wini Trilaksani dan I Wayan Darya kartika
: DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber: 106 Inovasi Indonesia
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Olah Onggok Jadi
Rejeki
Turning Cassava
Waste Into Fortune

Carboxy Methyl Cellulose (CMC) dari Selulosa
Mikrobial Nata de Cassava

Carboxy Methyl Cellulose (CMC) merupakan salah satu bahan pendukung
yang banyak dimanfaatkan dalam industri pangan, farmasi, kosmetik,
kertas, perekat, keramik, dan tekstil. CMC yang umumnya digunakan berasal
dari tanaman kayu dan proses pengolahannya membutuhkan waktu yang
lama serta bahan kimia untuk membantu proses permurnian.

48

Inovasi merupakan CMC berbahan selulosa yang dihasilkan oleh
mikroorganisme. Selulosa yang dihasilkan memiliki tingkat kemurnian yang
jauh lebih tinggi, sehingga mengurangi penggunaan bahan kimia. Bahan
baku yang digunakan pada inovasi ini adalah selulosa mikrobial nata de
cassava yang dibuat menggunakan media limbah cair dari pengolahan ubi
kayu.
Carboxy Methyl Cellulose (CMC) is an additive which is used in many
industries, including food, pharmacy and cosmetic. Normally, those
industries use CMC material from wood cellulose through several chemical
processes. The innovation is CMC made from microbial cellulose (nata de
cassava), which has a relatively higher purity so that reduces chemicals for
purification.
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Perspektif
Bioteknologi modern berpotensi menghasilkan berbagai bahan industri dengan
kemurnian / spesifikasi lebih tinggi, bahkan dengan biaya yang lebih murah.
Keunggulan Inovasi
l
Terbuat dari selulosa mikrobial yang memiliki tingkat kemurnian lebih tinggi

dan waktu produksi yang jauh lebih singkat
l
Memiliki derajat polimerisasi dan indeks kristalinitas lebih tinggi
l
Mengurangi pemakaian bahan kimia
l
Memanfaatkan limbah pengolahan ubi kayu

Potensi Aplikasi
-
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Inovator
Nama
Status Paten

: Khaswar Syamsu dan Rhama Rakhmatullah
: DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber: 107 Inovasi Indonesia
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Papan Unting Super
dari Bambu
Super Strand Boards
from Bamboo

Panel Oriented Strand Board (OSB) Kuat dan
Awet dari Strand Bambu yang Disteam

Kebutuhan kayu sebagai salah satu komponen konstruksi bangunan
semakin meningkat namun bahan baku kayu semakin berkurang. Hasil
inovasi merupakan “Papan Untai Terorientasi” (Oriented Strand Board) dari
untai bambu yang diberi perlakuan steam sebagai pengganti penggunaan
kayu lapis (plywood).
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Laju pertumbuhan bambu jauh lebih cepat daripada kayu, dapat ditanam
pada hampir semua jenis tanah, daur hidup pendek, dan memiliki
keteguhan tarik yang baik. Papan OSB ini dapat diaplikasikan sebagai
dinding, atap, dasar lantai, panel kedap, perabot rumah tangga, serta bagian
struktur bangunan lainnya. Inovasi ini juga lebih unggul jika dibandingkan
dengan papan OSB berbahan dasar kayu dan jauh melampaui persyaratan
minimum standar OSB komersial.
This innovation deals with high performance of oriented strand board (OSB)
prepared from steam treated bamboo strands. It is very promising to be
developed as wood panel substitute due to its high efficiency in raw
materials, its physical, strength, internal bond strength, and natural
durability. It is better than OSB prepared from wood strands and much
better than minimum requirement of commercial OSB standards.

323 Inovasi IPB dalam 828 Inovasi Indonesia

Perspektif
Indonesia memiliki sumber daya bambu yang besar, umumnya belum memperoleh
sentuhan teknologi. Padahal bambu memiliki berbagai sifat unggul untuk dijadikan
material industri.
Keunggulan Inovasi
l
Bambu tersedia di alam dalam jumlah banyak dan sudah dikenal sehingga

mudah diterima oleh masyarakat
l
Memiliki stabilitas dimensi yang baik; yaitu daya serap air dan pengembangan

tebal papan
l
Memiliki keteguhan rekat serta keawetan alami yang lebih unggul

dibandingkan dengan OSB dari kayu
l
Proses pengolahan tidak menggunakan zat kimia beracun
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Potensi Aplikasi
Inovator
Nama
Status Paten

: Fauzi Febrianto, Wahyu Hidayat, Lina Karlinasari dan Arinana
: DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber: 107 Inovasi Indonesia
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