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Konferensi Biomassa di IPB : Pengembangan 
Energi Biomassa  Disesuaikan Potensi Lokal di Indonesia 

nstitut Pertanian Bogor (IPB) sebagai co host Imendukung dan sangat mengapresiasi Asian Biomass 
Association untuk menggelar 6th Asian Conference On 

Biomass Science 2018. Hal tersebut disampaikan Wakil 
Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi IPB, Prof. Dr. 
Dodik Nurrochmat ketika membuka acara tersebut, Selasa 
(31/7), di IPB International Conventional Center (IICC), Bogor.

Prof. Dodik menyampaikan pentingnya pemanfaatan 
biomassa. “Banyak potensi pemanfaatan biomassa seperti 
kayu, serasah atau dengan kata lain bahan organik dan 

limbah hasil pertanian. Dari potensi biomassa di Indonesia 
itu yang dimanfaatkan masih sangat sedikit.” Lebih lanjut 
Prof. Dodik menyampaikan sebetulnya penggunaan 
biomassa tidak hanya untuk energi, tapi bisa juga untuk 
biomaterial. “Di Indonesia, dari potensi biomassa sekitar 32 
ribu megawatt untuk listrik yang dimanfaatkan baru 1.700 
megawatt. Jadi baru empat persen dari total potensi yang 
bisa dimanfaatkan.”

Ada beberapa permasalahan energi biomassa belum dapat 
dimanfaatkan salah satunya adalah teknologinya yang 
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tidak kontinyu. Ke depan sesungguhnya ada beberapa 
prasyarat yang dibutuhkan supaya potensi biomassa 
berkembang. “Salah satunya adalah menggeser one price 
policy untuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Sekarang ada 
kebijakan satu harga untuk bahan bakar minyak. Nah ke 
depan tetap kebijakannya, tapi tidak harus bahan bakar 
minyak.  Namun bahan bakar dari sumber nonminyak, 
supaya berkembang potensi-potensi lokal untuk biomassa, 
sehingga tidak perlu mengangkut ke daerah-daerah, 
karena biaya distribusinya sangat mahal. Hal ini membuat 
pemerintah mengeluarkan subsidi yang sangat mahal. 
Subsidi tersebut bisa dialihkan untuk renewable energy atau 
energi terbarukan termasuk biomassa.”

Lebih lanjut Prof. Dodik mengatakan, “Jika di salah satu 
wilayah di Indonesia dikembangkan energi biomassa, maka 
setiap daerah bisa disediakan energinya sesuai dengan 
potensinya. Sehingga tidak perlu bawa minyak untuk 
didistribusikan ke seluruh Indonesia termasuk ke pulau-
pulau terpencil.”

Kepala Pusat Penelitian Surfaktan dan Bioenergi, Lembaga 
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB, 
Prof. Erliza Hambali menyampaikan, Konferensi Biomassa 
seperti ini banyak digelar di berbagai negara di dunia. 
“Namun untuk ikut menjadi peserta saja biaya 
pendaftarannya sangat mahal. Untuk itu kenapa tidak acara 
digelar di Asia atau di Indonesia. Dengan diinisiasi oleh 
Prof. Yukihiko Matsumura dari Hiroshima University, Jepang 
maka digelar di Asia. Selain itu, acara ini sebagai  media 
sharing. Teknologi biomassa yang dikembangkan di Asia 
menjadi mendunia karena potensi banyak di Asia. Tahun ini 

digelar konferensi ini di Indonesia. Tahun depan rencana 
akan digelar di Jepang,” kata Prof. Erliza.

Menurut Prof. Erliza, konferensi biomassa ini lebih ke 
sainti�k yang berguna tidak hanya di Asia tapi untuk 
negara lainnya. Hasil konferensi ini diharapkan dapat 
meningkatkan  kerjasama untuk pengembangan teknologi 
biomassa. Hadir perwakilan lembaga penelitian dari 
Malaysia, Jepang dan Thailand.

Chairman  6th Asian Conference on Biomass Science 2018, 
Prof. Yukihiko Matsumura, PhD menyampaikan  energi 
terbarukan sangat penting. “Energi terbarukan ini 
jumlahnya akan meningkat terus-menerus. Terkait 
pemanfaatan energi biomassa di negara Jepang 
mekanismenya dengan  mendistribusikan ke  perusahaan 
listrik di Jepang. Listrik sumber biomassa di negara Jepang 
dijual ke perusahaan listrik  setempat  dengan harga lebih 
mahal. Namun  perusahaan listrik di Jepang tidak bisa 
menolak, karena ini  sudah merupakan  kebijakan dari 
Pemerintah Jepang. Jadi kelebihan atau keuntungan dari 
energi biomassa nantinya untuk keberlanjutan membeli 
resource renewable energy lagi,” jelas Prof. Yukihiko.

 Lebih lanjut Ia mengatakan konferensi ini harus menjadi 
tempat berkumpul untuk semua peneliti biomassa di 
negara-negara Asia, tidak hanya Jepang. “Jadi, konferensi 
seharusnya tidak selalu diadakan di Jepang. Berkat 
dukungan  dari IPB,  konferensi dilaksanakan di Bogor 
berjalan sukses. Saya sangat mengapresiasi bantuan dari 
Prof. Erliza Hambali dan Dr. Obie Farobie.” (dh/ris)

Akses berita dan 
foto IPB terkini pada laman:

www.ipb.ac.id 
www.media.ipb.ac.id

“
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Seru! Creativepreneur Talk 2018 Hadir di IPB

Creativepreneur Talk 2018 kunjungi Institut Pertanian 
Bogor (IPB) dengan menyebarkan semangat 
entrepreneur dari anak muda dan untuk anak muda. 

Acara ini dibuka oleh Rektor IPB, Dr. Arif Satria di 
Auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga, 
Bogor (30/7).

Creativepreneur Talk 2018 merupakan acara kewirausahaan 
dan industri kreatif yang bertujuan untuk menginspirasi 
generasi muda Indonesia agar semangat berwirausaha dan 
siap menjadi inovator di masa depan.

Rektor IPB mengatakan bahwa era disrupsi saat ini 
mengharuskan pemuda untuk memilih survive atau 
stagnant. Era ke depan sudah bergeser dari era knowledge 
menjadi era creative. Kreativitas merupakan sesuatu yang 
tidak terbatas untuk menghasilkan hal baru.

“Kecerdasan membuka peluang itu penting. Product base 
mulai bergeser menjadi platform base yang dikuasai oleh 
pemuda jaman now sebagai digital native sedangkan orang 
tua hanya sebagai digital migrant yang menerima banyak 
modernisasi. Tetapi, digital native-lah yang menguasai 
modernisasi,” tandasnya.

Creativepreneur Talk 2018 merupakan salah satu acara yang 
sejalan dengan visi IPB yang memiliki komitmen 
menghasilkan mahasiswa yang bergelut di bidang 
technopreneur atau sociopreneur. Program technopreneur 
atau sociopreneur mulai disiapkan sejak mahasiswa masuk 
IPB. Pemupukan semangat berwirausaha by design dipilih 
sebagai jalan IPB untuk mencetak mahasiswanya agar 
mampu membuka peluang usaha yang kreatif dan inovatif.

Selain itu, Rektor IPB juga menyampaikan bahwa kolaborasi 
dari berbagai pihak dibutuhkan. Hal tersebut dikarenakan 
era ke depan bukan lagi eranya persaingan namun era ke 
depan merupakan era berkolaborasi untuk menghasilkan 
sesuatu yang baru dan bernilai.

Creativepreneur Talk 2018 hanya digelar beberapa kampus 
pilihan, salah satunya adalah IPB. IPB merupakan kampus 
kedua yang menjadi target untuk acara ini. Selain IPB, 
kampus lain yang menggelar acara ini adalah Universitas 
Pendidikan Indonesia (UPI), Institut Teknologi Bandung 
(ITB), Universitas Mercu Buana, Universitas Indonesia, dan 
Universitas Prasetiya Mulya.

“Dalam berwirausaha, tidak mungkin langsung mulus. 
Semua butuh proses. Lakukan sesuatu yang orang lain 
tidak mau lakukan kemudian suatu saat nanti Anda akan 
mendapatkan apa yang orang lain tidak bisa miliki,” tutur 
salah satu pemateri dalam acara ini yaitu Founder and CEO 
of Zanana Chips, Gazan Azka.

“Passion tidak selamanya mampu menghidupi Anda. Butuh 
uang merupakan alasan saya memulai bisnis di berbagai 
bidang baik clothing, kuliner, dan otomotif (motor). Tidak 
perlu memikirkan banyak alasan untuk memulai 
berwirausaha. Memikirkan bagaimana besok bisa bertahan 
hidup memberikan semangat untuk terus menghasilkan 
uang tanpa menghilangkan jati diri sendiri,” ungkap salah 
satu pemateri, Co-Founder Lawless, Gofar Hilman.

“Setiap orang dari kalangan manapun berhak untuk sukses. 
Ayah saya memang lahir dari anak seorang pengusaha tapi 
saya berhak memilih jalan saya sendiri. Saya memulai usaha 
karena adanya tekanan. Tekanan dari lingkungan yang 
selalu membandingkan saya dengan ayah saya. Dari situ 
saya mulai tertantang untuk memulai sesuatu yang sesuai 
bidang yang memang saya sukai yaitu di bidang event 
organizer,” ujar anak dari wirausahawan sukses, Chairul 
Tanjung, yang sekarang menjadi Founder and CEO 
Creativepreneur Event. (AD/Zul)
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Halal Bi Halal Alumni IPB DPD Sumatera Selatan, 
Siap Berkontribusi untuk Almamater dan Negara

irektorat Kerjasama dan Hubungan Alumni (DKHA) DInstitut Pertanian Bogor (IPB) melakukan sosialisasi 
alumni di Palembang. Kegiatan Sosialisasi ini 

bertepatan dengan kegiatan Halal Bi Halal Dewan 
Pengurus Daerah (DPD) Sumatera Selatan di Jakabaring 
Palembang (28/7).

DKHA IPB diwakili oleh Kepala Subdirektorat Hubungan 
Alumni, Beginer Subhan, S.Pi, M.Si menyampaikan tentang 
visi misi dan pro�l lulusan IPB. “Alumni sudah menjadi 
bagian tidak terpisahkan dengan IPB sehingga perlu ikatan 
yang kuat antara IPB dan alumni-alumninya,” ungkap 
Beginer Subhan. 

Pada kesempatan tersebut hadir pula Sekretaris Jenderal 
Himpunan Alumni IPB Walneg Jas yang mengatakan bahwa 
alumni IPB sudah tersebar di berbagai profesi, bidang dan 
daerah di Indonesia. Hal ini menjadi modal yang penting 
yang perlu dirangkul oleh IPB sehingga dapat berkontribusi 
bagi almamater dan negara.

Dalam Halal Bi Halal DPD HA Sumsel kali ini dipaparkan 
kegiatan unggulan DPD seperti pembentukan Koperasi 
Agri Musi Sejahtera yang memiliki peran penting dalam 
pendistribusian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada petani. 
Program lain adalah festival buah dan sayur lokal  yang 
cukup menjadi perhatian baik dari masyarakat maupun 
dari pemerintah daerah Sumsel. (**/Zul)
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Nanopartikel Kitosan, Pengawet Aman Temuan 
Mahasiswa IPB

ini masyarakat dapat menikmati makanan siap saji Kdengan aman tanpa khawatir pada dampak negatif 
yang ditimbulkan oleh pengawet sintetis. Pasalnya 

tiga mahasiswa Departemen Biokimia, Fakultas Matematika 
dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Institut Pertanian 
Bogor (IPB) mengembangkan bahan pengawet alami. 
Inovasi ini mereka usulkan ke Program Kreativitas 
Mahasiswa Penelitian Eksakta (PKM-PE) 2018 dan berhasil 
mendapatkan dana hibah dari Kementerian Riset, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) RI.

Salma Dienta Salsabila, Difky Ernanda, dan Agung Isnanto 
mengembangkan pengawet antibakteri berbasis glukosa 
oksidase nanopartikel teramobilisasi dari Aspergillus niger 
IPBCC.08.610 sebagai bahan potensial pengawet pangan 
industri.

Senyawa hidrogen peroksida dari glukosa oksidase dipilih 
karena dinilai aman dan lebih ekonomis dibandingkan 
bahan pengawet sintetik lainnya. Selain itu, aman juga 
untuk diaplikasikan pada bahan baku maupun produk 
pangan dengan kadar tertentu. Adapun Aspergillus niger 

biasa digunakan sebagai sumber glukosa oksidase pada 
skala industri karena memiliki produktivitas yang tinggi 
dan efektivitas yang baik sebagai antibakteri.

“Enzim glukosa oksidase yang digunakan berasal dari isolat 
lokal Aspergillus niger IPBCC.08.610 yang diisolasi dari 
tanaman pagar daerah Tarakan Kalimantan Utara,” tutur 
Salma, Ketua Tim. Selain itu lanjut Salma, enzim glukosa 
oksidase pada nanokitosan mampu meningkatkan kinerja 
hidrogen peroksida sebagai antibakteri dalam 
menghambat aktivitas mikroba pangan, karena glukosa 
oksidase dapat digunakan secara berulang.

“Keunggulan lainnya, produksi hidrogen peroksida secara 
enzimatis mudah dikendalikan sehingga lebih e�sien,” jelas 
Salma.

Di bawah bimbingan Dr. Laksmi Ambarsari pengembangan 
pengawet alami tersebut memilih matriks yang memiliki 
ukuran skala nanopartikel. Matriks yang memiliki ukuran 
skala nanopartikel akan memberikan lapisan yang tipis dan 
stabil dengan aktivitas glukosa oksidase yang besar. 
(NA/Zul)
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Bunga di Pinggir Jalan ini Terbukti Turunkan Kandungan 
Logam Berbahaya pada Air Sungai hingga 73,1 Persen

etersediaan air bersih di Indonesia terganggu akibat Kdari tercemarnya sumber ketersediaan air yaitu 
sungai. Berdasarkan data Direktorat Jenderal 

Pengendalian Pencemaran dan Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (2015), sungai di Indonesia telah 
tercemar logam berat yakni hingga 68 persen. Tidak hanya 
di Jawa, masalah pencemaran air oleh logam berat ini juga 
terjadi di beberapa sungai di Pulau Sumatera diantaranya 
Sungai Deli dan Sungai Bengkulu. Hal ini tentu berbahaya 
baik bagi manusia yang mengkonsumsi maupun biota air 
yang hidup di sungai tersebut.

Hal ini mendorong tiga mahasiswa Institut Pertanian Bogor 
(IPB) yang tergabung dalam Program Kreativitas Mahasiswa 
(PKM-Penelitian) untuk meneliti potensi tanaman yang 
biasanya ada di pinggir jalan yakni tanaman paitan sebagai 
bioakumulator bagi logam berat. Mereka adalah Ones 
Putra Hulu, Rezeki Sirait, dan Martina Sihombing yang 
merupakan mahasiswa dari Departemen Ilmu Nutrisi dan 
Teknologi Pakan Fakultas Peternakan di bawah bimbingan 
Dr. Ir Didid Diapari, M.Si.

“Terinspirasi dari tanaman yang tumbuh di pinggir jalan, 
tumbuh rasa penasaran kami tentang apa manfaat 

tanaman tersebut. Lalu kami lakukan penelitian. Hasil 
penelitian kami membuktikan bahwa tanaman paitan 
memiliki khasiat sebagai bioakumulator,” terang Ones, 
Ketua PKM-P ini.

Melalui idenya ini, Ones dan rekan satu timnya 
mendapatkan penghargaan dari Kementerian Riset, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti RI) 
untuk menyelesaikan penelitiannya dan membuktikan 
apakah pada tumbuhan paitan mampu mengurangi 
kandungan logam berat pada air sungai. Hasil riset mereka 
menunjukkan bahwa tanaman paitan mampu menurunkan 
logam berat timbal (Pb) hingga 73 persen.

“Kami berharap penelitian paitan dapat menambah 
pengetahuan masyarakat untuk lebih peduli pada sungai 
dan agar masyarakat lebih mengenal potensi paitan ini. 
Untuk rencana ke depan kami ingin agar hasil penelitian 
kami ini dapat dipublikasikan ke jurnal, diikutkan kompetisi 
ilmiah, dan sebagai bahan penelitian lanjutan untuk 
memudahkan penggunaan paitan. Ones dan tim juga 
berharap inovasi ini bisa diproduksi secara komersial,” kata  
Ones. (SMH/Zul)
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Mahasiswa IPB Ciptakan Kit Pendeteksi Keputihan Abnormal

Bagi sebagian kaum hawa, keputihan menjadi 
masalah yang umum terjadi pada mereka. 
Fenomena tersebut sering dianggap remeh dan 

diabaikan. Padahal salah satu tanda-tanda penyakit infeksi 
organ reproduksi wanita dimulai dari “getah bening” ini. 
Apabila fatal dan lambat ditangani akan mengakibatkan 
kemandulan dan “lampu kuning” dari kanker serviks yang 
bisa berujung kematian.

Umumnya wanita Indonesia terutama kalangan remaja, 
masih merasa canggung untuk memeriksakan kondisi 
keputihan yang mereka alami ke rumah sakit. Terlebih lagi 
biaya pemeriksaan organ kewanitaan tidak murah, sekitar 
300 ribu rupiah untuk satu kali swab vagina.

Berangkat dari kekhawatiran tersebut, tiga mahasiswi dari 
Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam (FMIPA), Institut Pertanian Bogor (IPB), 
mengembangkan Kit Pendeteksi Keputihan Abnormal. 
Melalui Program Kreativitas Mahasiswa Penelitian Eksakta 
(PKM-PE) 2018, Ul� Firdausi, Dwi Ajeng Budiarti, dan Isvina 
Unai Zahroya, di bawah bimbingan Dr. Ir. Gayuh Rahayu, 
mengembangkan produk Kit Pendeteksi Keputihan 
Abnormal berbasis medium Congo Red sebagai produk 
pertama dalam bentuk kit yang dapat mendeteksi kondisi 
keputihan normal atau abnormal.

Salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap 
keputihan adalah pembentukan bio�lm. Pendeteksian dini 
produksi bio�lm tersebut terutama pada Candida albicans 
sangat penting dilakukan. Oleh karena itu, ketiga 
mahasiswa IPB tersebut merancang suatu alat yang 
memudahkan masyarakat khususnya wanita untuk 
mengetahui kondisi keputihannya dengan menggunakan 
metode deteksi sederhana berbasis Congo Red Agar (CRA). 
Congo Red Agar merupakan media padat untuk 
mendeteksi produksi bio�lm Candida albicans patogenis.

Kit tersebut masih dalam tahap pengembangan, 
perancangan dengan tampilan kemasan yang menarik, 
penggunaan yang praktis di rumah dan harga yang 
terjangkau. Harapannya, kit ini dapat diterima oleh para 
wanita.

“Kami berharap kit ini dapat digunakan oleh wanita 
Indonesia untuk meningkatkan kesadaran mereka akan 
bahaya keputihan abnormal dan memudahkan mereka 
dalam mendeteksi kondisi keabnormalan pada keputihan 
yang mereka alami,” ujar Ul�, Ketua Tim. (NA/Zul)
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