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DALAM 828 INOVASI INDONESIA

323 IPB’s Innovations in 828 Indonesia’s Innovations

Seri Teknologi Informasi dan Komunikasi
(Series of Information and Communication Technology)

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.
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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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Meminjam
Mata Si
Penyelam Pintar
Borrowing
Vision of The
Smart Diver
02

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.
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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 lainlain.
Inovator
Nama
Status Paten

: Indra Jaya; Muhammad Iqbal; Williandi Setiawan
: DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber: 101 Inovasi Indonesia
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03

Pantau GerakGerik Samudera
Monitoring
Oceanic
Changes

04

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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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

05
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
Status Paten

: Indra Jaya; Ayi Rahmat; Muhammad Iqbal
: TELAH DIDAFTARKAN

Sumber: 101 Inovasi Indonesia
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Satpam Air
untuk Kolam
Ikan
Water Security
for Fish Ponds

06

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.
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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

Status Paten

: Fa h m i H a s a n ; Pe n i P i t r i a n i ; F r i m a d i C h a n d ra ;
Rochiyat; Rosalla Tiara Dhewi; Dadang Shafrudin
: DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber: 101 Inovasi Indonesia
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07

Syaraf Peraba
Rawan Pangan
Touch Sensor for
Food Security

08

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
perhitungan kuantitatif dinyatakan dalam bentuk angka dan grafik peta
spasial
l
Penyajian data yang menyeluruh memudahkan analisa informasi dan
mengambil keputusan
l
Data

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
Status Paten

: Hartrisari Hardjomidjojo; Harry Imantho; Desi Suyamto
: DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber: 105 Inovasi Indonesia
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09

Detektif
Tanaman Obat
Medicinal Plant
Detective

10

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.
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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
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
l
Medleaf

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

: Desta Sandya Pravista; Ervizal A.M Zuhud; Mega Mayanda
Santoni; Rahmat Setiawan; Yeni Herdiyeni
: DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber: 105 Inovasi Indonesia
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11

Jembatan SMS
bagi Tunanetra
SMS Bridging
for the Blinds

12

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.
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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

Status Paten

: Ozi Priawadi; Sony HartonoWijaya; Lizza Amini Gumilar; Nadya
Elsanoviany Putri; Fadila Andre Mulyanto; Rahmad Syaifullah
G
: DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber: 105 Inovasi Indonesia
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Permainan
Penyelamatan
Hutan
Save Our Forest
Game

14

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 (PSOFT) 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.
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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
Status Paten

: Firman Ardiansyah; Ozi Priawadi; Lizza Amini Gumilar; Nadya
Elsanoviany Putri; Fadila Andre Mulyanto; Hendrik; Rilan
: DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber: 105 Inovasi Indonesia
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Deteksi Padi
Kurang Gizi
Malnourished
Paddy Detection

16

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
Status Paten

: Hendrik; M. Baidowi; Irma Lasmiana; Wildan Novebiyatno;
Firman Ardiansyah
: TELAH DIDAFTARKAN

Sumber: 105 Inovasi Indonesia
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Makmur Tani di
Era Internet
Farmer
Prosperity in
Internet Era
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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.
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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
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
l
Mempercepat

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
Status Paten

: Sumardjo; Retno S H Mulyandari; Darojat; Leo Darmawan
: TELAH DIDAFTARKAN

Sumber: 105 Inovasi Indonesia
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Prediksi kota
Bersih, Bebas
Sampah
Zero Waste
Management
prediction
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Model dinamik pengelolaan sampah perkotaan dalam
rangka menunjang kebersihan lingkungan

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.
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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
Status Paten

: Hartrisari Hardjomijojo; Pamoedji
: DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber: 106 Inovasi Indonesia
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Virtual Map
Tanaman Obat
Medicinal Plants
Virtual Map
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Visualisasi Informasi Keterhubungan Tanaman Obat
dengan Khasiatnya Menggunakan Algoritme
Fruchterman-Reingold
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.
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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
Status Paten

: Firman Ardiansyah; Nadya Elsanoviany Putri; Yani Nurhadryani
: DALAM PROSES PENGAJUAN

Sumber: 106 Inovasi Indonesia
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