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Jepang dan Korea Minati Biomassa Indonesia,
Teken Kontrak Hingga 10 Miliar Dolar

D

irektur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan
Kelapa Sawit, Dr. Bayu Krisnamurti mengatakan
bahwa Indonesia baru saja mendapatkan kontrak
sebesar 10 miliar dollar dari Jepang dan Korea. Dua negara
ini minati biomassa Indonesia untuk dijadikan bahan bakar
pembangkit listrik. Mereka tidak lagi memakai batubara
dan enggan menggunakan nuklir.
“Mereka butuh bahan lain untuk listriknya. Untuk mesinmesin pembangkit listrik yang masih memakai

pembakaran bahan bakarnya harus renewable. Dan
renewablenya adalah biomassa. Selain itu biomassa juga
dapat menjadi solusi untuk persoalan limbah plastik yaitu
dengan menggantinya dengan bioplastik,” ujarnya dalam
acara International Conference on Biomass 2018 yang
digelar oleh Pusat Penelitian Surfactan dan Bioenergi,
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Institut Pertanian Bogor (SBRC-LPPM-IPB) di Hotel Salak
Tower, Bogor (1/8).
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Menurut dosen Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM)
IPB ini, Indonesia memiliki potensi biomassa yang
melimpah. Biomassa yang sudah terolah sebagai industri
dalam skala besar baru dari limbah industri kelapa sawit.
Dari industri kelapa sawit, ada 120-140 juta ton potensi
biomassa yang selama ini belum dimanfaatkan secara
optimal.

“Saya percaya bahwa biomassa akan memiliki kontribusi
yang signi kan. Kami sangat beruntung bahwa kami hidup
di era di mana paradigma global bergeser dari sumber daya
berbasis minyak ke bahan berbasis bio. Ini menunjukkan
bahwa kesadaran global terhadap lingkungan, kehidupan
dan ekonomi yang berkelanjutan mulai bermunculan,”
ujarnya.

“Ke depan, ada tiga hingga empat bidang baru yang akan
menjadi harapan sekaligus peluang untuk
mengembangkan biomassa ini. Ada 400 hingga 500
produk yang tadinya berbasis minyak bumi bisa digantikan
dengan biomassa. Jadi peluang sangat besar. IPB terdepan
dalam riset di bidang ini,” ujarnya.

Saat ini pemanfaatan biomassa tidak hanya terbatas untuk
biofuel, tetapi juga berkembang pesat sebagai bahan baku
untuk berbagai produk alternatif. Seperti biomaterial,
biokimia, bioadsorben, biosurfaktan dan produk lainnya.
Pengembangan beragam penggunaan biomassa tidak
hanya mencari e siensi dalam menghasilkan panas atau
tenaga, tetapi juga dalam kinerja biaya sangat penting.

Sementara itu, Rektor IPB, Dr. Arif Satria dalam
sambutannya mengatakan bahwa IPB sangat mendorong
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi
untuk mendukung kehidupan yang berkelanjutan. Seperti
halnya konferensi ini yang telah berhasil mengumpulkan
para ahli terkemuka dan terdepan dalam penelitian
biomassa dan bisnis untuk berbagi dan memperbarui
perkembangan teknologi dan komersialisasi terbaru di
bidang terkait.

“Dengan sejumlah besar peserta dalam pertemuan ini,
yang terdiri dari lebih dari 200 ilmuwan dan praktisi
domestik dan internasional, saya percaya bahwa
pertemuan ini akan dapat mempercepat pengembangan
teknis dan komersialisasi untuk produk dan energi biobased yang berkelanjutan. Saya berharap semua peserta
dapat mengambil manfaat dari konferensi ini,” tandasnya.
(dh/Zul)
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PLP IPB Adakan Pelatihan Mandiri
Pengembangan Kompetensi
Ketua PLP IPB, Sofyan, S.Si, M.Si mengatakan, kegiatan
pelatihan ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi
seluruh peserta dan dapat diaplikasikan secara nyata di
laboratorium sehingga dapat meningkatkan mutu
pelayanan di laboratorium dengan kompetensi sumber
daya manusia yang baik. Jumlah anggota PLP IPB saat ini
ada 153 orang.

P

ranata Laboratorium Pendidikan (PLP) Institut
Pertanian Bogor (IPB) yang didukung Direktorat
Sumber Daya Manusia IPB menyelenggarakan
Pelatihan Mandiri Pengembangan Kompetensi Pranata
Laboratorium Pendidikan, di Auditorium Jannes Humuntal
Hutasoit, Kampus IPB Dramaga, Bogor (1-2/8). Kegiatan ini
mengusung tema, “Peningkatan dan Pengembangan
Kompetensi Pranata Laboratorium Pendidikan IPB”.
“Keberadaan laboratorium yang terstandar yang
menerapkan sistem manajemen mutu laboratorium yang
baik, akan menjadi sumber rujukan yang tepat bagi
mahasiswa dan dosen. Mahasiswa akan terbiasa dengan
praktek laboratorium yang benar dengan alat yang canggih
dan baik. Wawasan ini kelak akan sangat bermanfaat dan
membantu pada saat mahasiswa bekerja di
industri/perusahaan yang pada umumnya menerapkan
standar sistem manajemen mutu,” kata Kepala Sub
Direktorat (Kasubdit) Pengembangan SDM dan Sistem Karir
Direktorat SDM IPB, Suherman, SE.

Ia menambahkan, kegiatan praktik harus dilakukan di
laboratorium yang mendukung baik secara fasilitas
maupun sumber daya manusianya. Jenis laboratorium
dapat disesuaikan dengan jenis kajian bidang ilmunya
misalnya laboratorium komputer, laboratorium kimia,
laboratorium mikrobiologi, dan sebagainya. Fasilitas
laboratorium dapat berkembang dengan adanya
dukungan pendanaan misalnya untuk membeli peralatan
analisis dan alat penunjang keselamatan dan keamanan.
“Sumber daya manusia dapat berkembang dengan adanya
berbagai pelatihan baik secara teori maupun praktik secara
langsung untuk peningkatan kompetensi bidang
laboratorium. Kegiatan praktikum dan penelitian yang
dilakukan di laboratorium pendidikan perguruan tinggi
memerlukan sumberdaya manusia dengan jabatan
fungsional PLP yang berkualitas dan berkompeten. Maka
dari itu diperlukan suatu bentuk pelatihan yang berkualitas
dan berkesinambungan,” ujarnya.
Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari PT. Kurniajaya
Muktisentosa, Daniel Sutanto dan PT. Alfa Scale Indonesia,
Olivia menjelaskan dan memperagakan alat-alat
laboratorium modern yang digunakan praktik di
laboratorium. Hadir dalam pelatihan ini sekira 200 peserta
dari unit-unit laboratorium di lingkungan IPB. (Awl)

Ia menambahkan, tersedianya laboratorium yang dikelola
secara baik akan berdampak positif bagi peningkatan
mutu akademik. Laboratorium merupakan ujung tombak
bagi mahasiswa dan dosen dalam melakukan riset dan
menciptakan temuan yang berkualitas yang berpotensi
komersil/paten guna mendukung tercapainya cita-cita
world class university.
Ketua Panitia Pelatihan, Bambang Hermawan, S.Bio, M.Si
menjelaskan tujuan kegiatan ini adalah untuk
mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dan
pengetahuan para PLP mengenai alat-alat laboratorium
dari yang sederhana sampai yang canggih.
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HOPE, Bank Sampah Dilengkapi
Mesin Pengolah Sampah Ala Mahasiswa IPB
plastik menjadi produk yang memiliki nilai jual yang dapat
meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar,” ujar Praditya.

M

ahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB), Praditya
Ariyadi, Ginanjar Adi Triono, Dewi Setyo
Anggraeni, Fauzan Azhari Priambudi, dan
Bachtiar Zul kar dari Departemen Teknik Mesin dan
Biosistem, Fakultas Teknologi Pertanian, dan didampingi
dosen pembimbing Dr. Slamet Widodo, STP, M.Sc
melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang
pengolahan sampah plastik untuk meningkatkan nilai
tambah pada sampah plastik tersebut. Kegiatan ini
dilaksanakan di Bank Sampah Melati, Kampung Babakan,
RT 01/ RW 11, Kelurahan Bubulak, Bogor, Jawa Barat.
Kegiatan ini termasuk ke dalam Program Kreativitas
Mahasiswa di bidang Pengabdian kepada Masyarakat (PKM
M) tahun 2018.
Menurut Praditya, kurangnya kesadaran terhadap masalah
yang ditimbulkan sampah plastik, serta kurangnya
pengetahuan masyarakat terhadap potensi sampah yang
dapat diolah untuk dijadikan produk bernilai tambah, maka
timnya memiliki ide untuk mendirikan House of Plastic
(HOPE) ini. Gunanya menambah wawasan masyarakat
dalam memanfaatkan sampah plastik menjadi produk yang
dapat dijual dan bernilai tambah dengan menggunakan
mesin pengolah sampah. Menurutnya lagi, mesin pengolah
sampah plastik ini dapat menghasilkan beberapa jenis
produk dengan bahan dasar plastik, seperti wadah plastik
yang dapat digunakan untuk media tanam, atau bak
plastik.

Praditya menjelaskan bahwa Bank Sampah Melati memiliki
dua alat pengolah sampah plastik, yaitu terdiri dari alat
pencacah dan alat pencetak cacahan sampah plastik.
Kedua alat ini berbentuk persegi dengan dimensi 25 x 30 x
110 centimeter untuk alat pencacah, dan 25 x 30 x 130
centimeter untuk alat pencetak. Untuk alat pencetak,
tersedia tiga jenis cetakan, yaitu berbentuk bak, penutup,
dan tempat untuk media tanam untuk hidroponik rakit
apung. “Sampah yang diperlukan untuk membuat satu
bentuk cetakan tergantung pada jenis produk yang akan
dibuat. Jika produk yang akan dibuat dalam ukuran besar,
maka jumlah sampah yang diperlukan juga akan lebih
banyak,” ujar Praditya.
“Masyarakat di sekitar bank sampah ini sudah bisa
mengoperasikan alat ini secara mandiri dan berkelanjutan,
mereka bisa membuat produk yang bernilai ekonomi
dengan alat ini, sehingga dengan adanya program ini
dapat mengurangi pencemaran lingkungan akibat sampah
plastik, dan juga dapat meningkatkan pendapatan
masyarakat sekitar,” ujar Praditya.
Menurutnya, pada saat pengenalan alat ini antusiasme
warga sangat tinggi dan sangat tertarik untuk
mencobanya, dan menurut mereka program seperti ini
baru pertama kali digelar di kampung tersebut. “Kami
berharap semangat masyarakat untuk peduli dengan
lingkungan sekitar lebih meningkat lagi, dan dengan
adanya Bank Sampah Melati yang dilengkapi dengan alat
pengolah sampah ini dapat menjadi contoh atau pionir
bagi bank sampah di tempat lain,” tambah Praditya.
(WW/ris)

“Untuk langkah awal PKM M ini, kami menjalankan
kegiatan pengolahan sampah di bank sampah Melati di
Kampung Babakan. Di sini kami memberikan pengetahuan
tentang sampah plastik, mulai dari dampak yang
ditimbulkan sampah plastik, hingga pengolahan sampah
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Mahasiswa IPB Ciptakan Oleh-oleh Khas Bogor
dari Limbah Pati Onggok
“Sejauh ini kami mengerjakannya sendiri dan sistem
pemesannya dengan pre order dengan harga berkisar 5
ribu sampai 90 ribu rupiah,” terang Anisa Fadila.
Tim Pokopang berharap bisa menjadi pelopor kreativitas
anak muda yang berdampak pada lingkungan dan
masyarakat.

K

reativitas mahasiswa untuk memanfaatkan limbah
semakin dibutuhkan, terutama mengelola limbah
padat (pati onggok) hasil dari pengelolaan tepung
tapioka. Salah satu solusi kreatif yang dicetuskan
mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) adalah mengubah
pati onggok menjadi oleh-oleh khas Bogor. Namanya
Pokopang yakni pajangan ornamen kreatif dan edukatif
pati onggok.

“Harapannya kita bisa bekerjasama dengan mitra yang
cukup besar untuk produksi secara massal dan bisa
memberdayakan masyarakat di pedesaan. Jadi prakarya ini
bisa disesuaikan dengan kearifan lokalnya masing-masing
serta menambah pemasukan daerah. Selain itu, semoga
bisa jadi motivasi bagi anak-anak muda saat ini untuk lebih
kreatif mengelola limbah,” ujar Rangga. (UAM/Zul)

Kelima mahasiswa yang terlibat berasal dari Departemen
Biologi IPB yaitu Muhammad Rangga Habibie M, Dian Tri
Wahyudi, Asrie Suharti, Anisa Fadila, dan Regita Sari. Hasil
karya tersebut terpilih menjadi salah satu nalis Program
Kreativitas Mahasiswa (PKM) 2018 yang dibimbing oleh
Mafrikhul Muttaqin, M.Si.
Rangga menjelaskan bahwa Pokopang menjadi sarana
edukasi kepada masyarakat terkait biodiversitas hewan dan
tumbuhan di Indonesia. Sekaligus menambah variasi baru
untuk oleh-oleh khas Bogor.
“Karena di Bogor ini belum banyak oleh-oleh khas Bogor,
dosen kami menyarankan untuk membuat suatu pra karya
dari pati onggok dengan berbagai tema yang mengedukasi
masyarakat, seperti gantungan kunci dengan tema
biodiversitas hewan (berbentuk hewan beruang madu,
gajah sumatera, dan badak jawa) dan tumbuhan, hiasan
dinding/lukisan dengan tekstur 3D (tiga dimensi) dan
rencananya akan dibuat alat peraga untuk pembelajaran di
sekolah,” jelas Rangga.
Proses pembuatan Pokopang cukup sederhana, murah,
dan tidak membutuhkan waktu lama. Dari produsen
tapioka, mereka sudah dapat pati onggok padat yang
nantinya akan digiling menjadi tepung. Tepung dicampur
dengan bahan lain (tepung sagu, natrium benzoat, minyak
goreng, dan air) sedikit saja. Kemudian dicetak dan
dikeringkan minimal satu hari, setelah itu dioven dan
kemudian dicat.
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Unik, Perekat Organik dari Limbah Bulu Ayam
dan Tulang Sapi Buatan Mahasiswa IPB

M

ahasiswa Indonesia memang tiada hentinya
berusaha menciptakan beragam inovasi yang
mampu menjadi solusi dari permasalahan yang
ada di lingkungan sekitar. Kadangkala, inovasi yang
diciptakan mahasiswa itu berupa pemanfaatan bahanbahan yang tak terpikirkan sebelumnya. Seperti inovasi di
bidang penelitian karya mahasiswa Institut Pertanian
Bogor (IPB) ini. Mereka membuat perekat organik dari
limbah bulu ayam dan tulang sapi.
Inovasi penelitian ini berhasil mendapatkan pendanaan
dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
(Kemenristekdikti RI) melalui Program Kreativitas
Mahasiswa (PKM) di bidang Penelitian pada tahun 2018.
Mereka adalah Rahayu Lestari, Erik Kurniawan dan Hasana
Aqiroh di bawah bimbingan Iyep Komala, SPt, M,Si. mereka
berhasil memanfaatkan limbah yang mengganggu kondisi
lingkungan sekitar menjadi inovasi yang bernilai ekonomi.
Ayam dikenal sebagai unggas yang daging maupun
telurnya digemari oleh masyarakat. Penjualan dan
konsumsi ayam terus meningkat dari tahun ke tahun.
Dengan meningkatnya konsumsi ayam oleh masyarakat
maka meningkat pula limbah yang akan dihasilkan
sehingga mengalami penumpukan. Oleh sebab itu, perlu
dilakukan inovasi terhadap limbah dari hasil konsumsi
ayam agar tidak terjadi penumpukan.

“Bulu ayam adalah bagian limbah ayam yang banyak
menghasilkan sampah dalam jumlah cukup besar.
Sehingga kami berpikir untuk memanfaatkan limbah bulu
ayam ini menjadi sesuatu yang bernilai secara ekonomi dan
mengurangi sampah akibat limbah bulu ayam. Bulu ayam
mengandung protein keratin yang berdaya rekat cukup
baik. Selain itu, kami mengombinasikan dengan tulang
sapi. Tulang sapi mengandung kolagen yang juga memiliki
daya rekat tinggi. Oleh karena itu kedua limbah ini dapat
dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk perekat (glue),”
papar Rahayu sebagai ketua program penelitian ini.
Beberapa keunggulan perekat organik dari limbah bulu
ayam dan tulang sapi ialah bahan utamanya diperoleh dari
limbah yang mudah didapatkan, kemudian proses
pembuatan yang tidak rumit. Salah satu cara ekstraksi
kolagen adalah dengan cara asam untuk dipekatkan
menjadi perekat. Bulu ayam yang digunakan merupakan
limbah dari tempat pengolahan ayam, restoran, rumah
makan dan juga limbah rumah tangga.
Mereka berharap perekat organik dari limbah dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat dan juga kesadaran dan
wawasan pemanfaatan limbah menjadi barang daya guna
di masyarakat harus lebih dioptimalkan. (Ha/Zul)

6

