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“Sumber daya manusia terbarukan artinya orang yang produktif, 
kreatif yang kualitasnya meningkat dari generasi sebelumnya,” 
demikian salah satu penyataan Bapak BJ Habibie (Alm) di sebuah 
acara di tahun 2017. 

“Kuncinya adalah di penguasaan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, Indonesia harus mampu mengembangkan produk yang 
berdasarkan teknologi inovasi,”  lanjut beliau.  

Rasanya apa yang beliau ucapkan masih akan relevan untuk 
Indonesia sampai beberapa dekade ke depan.  Indonesia tidak bisa 
lagi hanya mengandalkan sumber daya alam, justru sumber daya 
alam ini dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemajuan sumber 
daya manusia.  

Dalam pidato pertama setelah pelantikan, Presiden Joko Widodo 
juga menyampaikan hal yang serupa.  Dua dari lima hal penting yang 
akan menjadi fokus beliau pada masa kerja  2019-2024 sangat 
berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pertama, pembangunan SDM merupakan prioritas utama, yaitu 
membangun SDM yang memiliki komitmen untuk bekerja keras, 
dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, 
selain itu, melibatkan talenta-talenta global untuk bekerja sama. 
Manajemen SDM tidak bisa dikembangkan dengan cara yang 
monoton dan konvensional. Dalam era IoT, optimalisasi kerja sama 
dengan industri dan penggunaan teknologi akan mempermudah 
jangkauan ke seluruh pelosok negeri, hal itu dilakukan agar 
pembangunan SDM di era industri 4.0 menjadi lebih optimal.

Kedua adalah transformasi ekonomi. Indonesia harus 

Dari Redaksi

bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya 
saing manufaktur dan jasa modern keduanya mempunyai nilai tambah tinggi bagi 
kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk 
itu maka peningkatan daya saing ini mutlak perlu didukung oleh kapasitas SDM 
profesional dan kompetensi riset yang excellent. Tujuannya, mampu menghasilkan 
inovasi yang kompetitif secara global.

Apa yang disampaikan oleh kedua tokoh penting Indonesia ini menjadi acuan 
bagi LIPI untuk terus mendorong dan menggelorakan ilmu pengetahuan, teknologi 
dan inovasi terutama di kalangan generasi muda.  Di tangan mereka nasib bangsa 
ini akan ditentukan di masa depan.  Tugas kebangsaan LIPI sebagai lembaga ilmu 
pengetahuan terbesar di Indonesia untuk memfasilitasi talenta-talenta muda ini 
menjadi innovator handal, peneliti hebat dan generasi yang mandiri. Merekalah 
yang akan selalu bisa menjadi energi untuk Indonesia saat ini dan di masa depan. 

Hal inilah yang dilakukan LIPI di Indonesia Science Expo (ISE) 2019 yang 
bertema “Today and Beyond”, dengan harapan semua turut berperan mendorong  
masyarakat Indonesia menjadi science-based society yang terus menghasilkan 
karya iptek solutif bagi pemecahan masalah di masyarakat, menghasilkan paten 
dan ujungnya mampu meningkatkan daya saing bangsa di dunia dalam era yang 
disruptive ini. 

Berbagai paparan di atas juga merupakan bagian dari Sainesia edisi ini yang 
mengangkat tentang energi terbarukan. Bukan saja yang berasal dari alam 
tapi juga sumber kekuatan baru berupa talenta-talenta muda yang akan terus 
membarukan energi untuk Indonesia menuju bangsa mandiri penuh martabat, 
sekarang dan nanti. Selamat menikmati, selamat menyambut tahun baru 2020 
yang penuh harapan bagi kita dan Indonesia.

  

Salam Sainesia,

Nur Tri Aries Suestiningtyas 

Sekretaris Utama LIPI
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“Today and 
Beyond” science 
for solution not 
only for today, 
but also for better 
future of the 
world.” 

Laksana Tri Handoko
  Kepala LIPI

Lembaga Penelitian Pertama, Terbesar dan Terbaik di Indonesia

“HERBARIUM BOGORIENSE MERUPAKAN HERBARIUM YANG TERBESAR, TERLENGKAP, 
DAN JUGA TERTUA DI WILAYAH ASIA TENGGARA YANG MENYIMPAN SEKITAR 1 JUTA 

SPESIMEN KERING, BASAH, KOLEKSI TUMBUHAN TINGGI, SERTA TUMBUHAN RENDAH 
YANG TERDIRI ATAS LUMUT, LICHENES, JAMUR MAKRO, ALGAE, FOSIL, DAN KOLEKSI 

KAYU YANG DIGUNAKAN SEBAGAI PUSAT ACUAN OLEH PARA PENELITI BOTANI BAIK DARI 
DALAM MAUPUN LUAR NEGERI.”

Gedung Herbarium Bogoriense LIPI-Cibinong Science Centre, Bogor
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ISE 2019
PESTANYA PARA SAINTIS

A
cara tahunan Indonesia 

Science Expo (ISE) 2019 

resmi digelar di ICE BSD 

Serpong, Tangerang pada 23-26 

Oktober 2019. Ajang pesta para 

saintis yang digelar oleh LIPI ini 

memasuki tahun kelima.  Puluhan 

riset dari berbagai lembaga penelitian 

dan pengembangan, industri, dan 

perguruan tinggi hingga karya ilmiah 

siswa dipamerkan dalam expo ini. 

T
ujuannya hanya satu: untuk 

mendekatkan sains kepada 

masyarakat. Dalam ISE 2019 

ini LIPI menampilkan riset dan inovasi 

bertema keanekaragaman hayati 

yang menjadi kekuatan Indonesia 

dalam penelitian agar dapat bersaing 

dengan negara lain. Salah satu yang 

dipamerkan LIPI adalah spesies baru 

yang ditemukan, yakni katak tanduk 

Kalimantan.

Saya mengajak kita semua untuk bebaskan 
keingintahuan, bangkitkan kreatifitas, temukan 
inspirasi dan kemungkinan baru yang bisa 
mengubah visi menjadi nyata dengan karya sains 
dan iptek di ISE 2019.

(Dr.  Laksana Tri Handoko/Kepala LIPI)

Riset dan Inovasi Tingkat Internasional 
Beragam ajang edukasi ilmiah 

untuk publik bisa ditemui di ISE 2019 
ini, seperti science movie, science show, 
science game, dan science art. 

Dalam expo tahun ini ada 10 
konferensi ilmiah internasional yang 
digelar bersamaan.  Selain itu, dalam 
ISE 2019 juga bertepatan dengan 
momentum Indonesia (melalui LIPI) 
menjadi tuan rumah acara International 
Exhibition for Young Inventors (IEYI).  IEYI 
merupakan ajang kompetisi ilmiah 
remaja dan anak tingkat international 
yang bertujuan mendorong inovasi dan 
penemuan. Di IEYI tahun ini, masuk 150 
proyek penelitian dari 11 partisipan 
internasional yakni Indonesia, Jepang, 

150
PROYEK PENELITIAN

11
PARTISIPAN 

INTERNASIONAL

EVENT KE -5

Rida Permata Sari/WM

Inovasi Pena Gel Berbasis Solusi 
Elektrolit sebagai Pengganti Kabel 
dalam Pembelajaran Listrik untuk 
Anak Cacat Fisik” karya Muhammad 
Alim Majid dan Muhammad Ismail 
Umar meraih medali emas kategori 
Teknologi untuk Kebutuhan Khusus. 
Sedangkan karya Mohammad Arga 
Rhazes Ramadhan yaitu “MLH 
(Magnetic Levitated House) sebagai 
Solusi untuk Mengatasi Gempa Bumi” 
meraih medali perak untuk kategori 
Manajemen Bencana.
Gelaran IPTEK untuk Masyarakat

Di samping IEYI, LIPI juga 
melakukan kegiatan pembinaan ilmiah 
seperti National Young Inventors Award, 
Lomba Karya Ilmiah Remaja, dan LIPI 
Young Scientist Award.  Para pelajar dari 
seluruh Indonesia yang lolos babak 
penyisihan hadir di ISE untuk dapat 
memamerkan hasil invensinya.

Pengunjung yang datang sungguh 
beragam mulai dari anak-anak hingga 
orang dewasa. Expo ini menyajikan 
berbagai acara yang menarik: 
rangkaian film ilmiah, pertunjukkan 
sains, dan talkshow.  Mulai dari yang 
serius seperti International Symposium, 
Asia Pacific Regional Meeting  bersama  
Global Research Council sampai 
talkshow yang lebih ringan dengan 
bahasan komik dan bagaimana 
caranya menjadi komikus, hingga 
acara panggung boneka Si Unyil.  
Serial anak-anak “Nusa dan Rara” 
juga hadir di ISE 2019 yang mengupas 
proses kreatif pembuatannya. Dalam 
talkshow tentang buah langka, 

““
Ilmuwan Muda Indonesia di ISE 2019. Di tangan merekalah masa depan Bangsa Indonesia akan ditentukan, di tangan remaja cerdas penuh karya bermanfaat bagi 
sekitarnya. Sejalan dengan tema ISE 2019 “Today and Beyond”, merekalah cahaya bersinar Indonesia hari ini dan masa datang. Tugas kita adalah mendorong mereka yang 
penuh karya untuk tetap percaya, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan untuk memajukan Indonesia, selama ilmu pengetahuan dan teknologi ada digenggaman anak-anak 
pemimpin masa depan Indonesia. 

Macau, Malaysia, Philipina, Rusia, 
Singapura Taiwan, Thailand, Tiongkok, 
dan Vietnam. 

Tahun ini adalah kali ketiga 
Indonesia menjadi tuan rumah IEYI 
setelah sebelumnya pada tahun 2007 
di Yogyakarta dan 2014 di Jakarta. 
Pemenang dari Indonesia akan melaju 
ke ajang kompetisi yang lebih tinggi 
lagi. Tahun lalu ke India, dan tahun 
depan ke Rusia agar mereka bisa saling 
interaksi, berkompetisi dan saling 
belajar satu sama lain. 

Indonesia patut berbangga 
karena beberapa ilmuwan Indonesia 
dan inovasinya berhasil meraih 
penghargaan, diantaranya adalah 
“Pena Ajaib untuk Anak Cacat Fisik: 

 Pada ISE 2019, LIPI menjadi tuan rumah Asia Pacific Regional Meeting yang merupakan bagian dari pertemuan regional 
Global Research Council (GRC).  Kepala LIPI Laksana Tri Handoko (duduk di tengah, berjas hitam) berfoto bersama dengan 
seluruh peserta acara ini.
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YANG BERJAYA DI INTERNATIONAL 
SCIENCE EXPO  (ISE)2019

ISE 2019 dan pesta penganugerahan kepada para pemenang lomba telah usai. 

Beragam karya yang ditampilkan para peserta baik dalam maupun luar negeri sungguh 

mengesankan sehingga membuat bangga kita semua.  Berikut kami persembahkan 

perbincangan bersama para juara satu di tiap kategorinya.

Ayu Sekarningtyas SMA Negeri 1 Teras, 
Boyolali, Jawa Tengah

Judul Karya : Boyolali Membangun Kohesi 
Sosial pada Masyarakat Disabilitas dalam 
Merajut Kemandirian dan Relasi Sosial di 
Kota Surakarta. 
Pemenang Pertama Lomba Karya Ilmiah 
Remaja (LKIR) Ke-51 Tahun 2019 Bidang 
Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan

“Saya dapat ide ini awalnya pada saat 
saya jalan-jalan di Surakarta itu banyak 
sekali pengemis yang berkedok tuna 
daksa, sedangkan setahu saya Surakarta 
itu merupakan kota layak disabilitas dan 
sudah ditetapkan di Perda Kota Surakarta.  
Oleh karena itu saya penasaran dan ingin 
mengkaji lebih lanjut tentang permasalahan 
tersebut.”

Tujuannya untuk meningkatkan peranan 
penyandang tuna daksa di kota Surakarta. 
Mengubah stigma masyarakat sehingga 
penyandang tuna daksa memiliki hak 
dan perlakukan yang sama di lingkungan 
masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan 
cara mendirikan  tempat pelatihan berbasis 
inklusi di lokasi tertentu yang terdapat 
banyak penyandang tuna daksa melalui 
strategi parenting (melibatkan tuna daksa, 
melibatkan keluarga dari tuna daksa, dan 
masyarakat sebagai sukarelawan)

Karena penelitian ini di luar daerah 
asal saya, yaitu Surakarta maka hampir 
setiap hari harus bolak balik mengeluarkan 
uang, waktu, dan tenaga untuk datang ke 
Surakarta yang jarak tempuhnya 20 km dari 

nasional yaitu  lomba karya tulis ilmiah 
nasional di Universitas Jenderal Soedirman, 
Universitas  Islam Indonesia, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, dan Universitas 
Veteran Bangun Nusantara. 

Muhammad Nasim Mubarok dan 
Nandagesta Aurelia Shafa Wagmi MAN 2 
Kota Malang, Jawa Timur

Judul Karya : Pantyliner Pendeteksi Dini 
Kapsid Human Papiloma Virus Tipe 16 dan 
18 melalui HPV Strip. 
Pemenang Pertama Lomba Karya Ilmiah 
Remaja (LKIR) Ke-51 Tahun 2019 Bidang 
Ilmu Pengetahuan Hayati.

Penelitian ini berasal dari salah 
satu keluarga peneliti yang menderita 
kanker serviks dan meninggal karena 

Rida Permata Sari/RW

daerah saya. 
Dana penelitian berasal dari Biaya 

Operasional Sekolah (BOS), Peran Serta 
Masyarakat (PSM), dan Bantuan Operasional 
Pendidikan (BOP) yang menghabiskan 
sebanyak Rp.15.000.000. Pembimbingnya 
adalah Drs. Kunto Susatyawan Istiaji 
M.Pd, guru mata pelajaran sejarah yang 
membimbing ekstrakurikuler Karya Ilmiah 
Remaja (KIR) di SMA Negeri 1 Teras, Boyolali. 

Gadis yatim piatu yang sejak kecil 
diasuh oleh nenek dan kakeknya itu, 
demi menghormati neneknya, pada 
saat penyerahan juara di ajang LKIR 
LIPI mengenakan kebaya dan lurik milik 
neneknya.

Sebelumnya  ia juga sudah memenangkan 
juara 1 sebanyak 4 kali di ajang perlombaan 

pengunjung jadi tahu buah apa saja 
yang sudah masuk dalam kategori 
hampir punah dan daerah endemiknya 
langsung dari peneliti ahlinya. 

Pelajar sejumlah sekolah 
juga khusus diundang untuk 
mempraktekkan langsung cara 
menanam tanaman kantung semar, 
yang ditangani oleh para ahlinya dari 
Kebun Raya Bogor.

Ajang ISE diharapkan meningkatkan 
kesadaran masyarakat dalam 
melestarikan juga memanfaatkan 
keanekaragaman hayati Indonesia 
secara berkelanjutan. ISE sungguh 
media bagi masyarakat dan 

ILMUWAN  MUDA

Ayu Sekarningtyas Pemenang Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemanusiaan

The 5th International Symposium on Applied Chemistry di ISE 2019.

The 4th International Symposium on Green Technology for Value Chains 2019, ISE 2019.

Foto - foto karya inovasi yang dipamerkan di ISE 2019 (atas) 

Pertunjukan Angklung di panggung utama  ISE 2019(kanan)
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pelajar dalam riset dan inovasi.
 Peserta ISE dari tahun ke tahun 

semakin bertambah, dan tahun 2019 
ini diikuti lebih 300 stan (booth), 
di antaranya adalah booth Startup 
& UMKM, Business Match-Making, 
Science Show & Science Movie.  

Acara ISE 2019 pun ditutup 
dengan sangat meriah dengan 
mengumumkan nama-nama 
pemenang National Young Inventors 
Award, Lomba Karya Ilmiah Remaja, 
serta IEYI. 

Sampai jumpa di ISE 2020!



Putri Uswatun Hasanah dan Widya 
Wardiatul Aini Sekolah Menengah Atas 
Negeri 1 Malingping, Banten
Judul Karya : Pelet Limbah Sagu (Metroxylon 
Sagu) Termodifikasi: Aplikasi Pakan Buatan 
pada Usaha Pembesaran Ikan Lele Dumbo 
(Clarias sp.) 
Juara 1 Lomba Karya Ilmiah Remaja 
(LKIR) Ke-51 Tahun 2019 Bidang Ilmu 
Pengetahuan Kebumian dan Kelautan.

Hal yang melatarbelakangi penelitian 
itu adalah banyaknya para pembudidaya 
ikan lele dumbo di desa mereka yang 
mengeluh akan biaya pembelian pakan 
yang lebih mahal dibandingkan hasil yang 
mereka dapatkan sehingga pemenuhan 
nutrisi ikan lele dumbo belum mencukupi 
sedangkan kebutuhan pakan ikan ini 
cukup banyak karena sifat alamiah lele 
yang rakus . Di sisi lain limbah sagu di desa 
pagelaran Kecamatan Malingping Kab. 
Lebak Banten belum termanfaatkan secara 
optimal sehingga terjadi penumpukan 
dan mencemari lingkungan terutama 
perairan di sekitar pabrik. Sedangkan 
menurut penelitian Martaguri, menyatakan 
bahwa limbah sagu setelah difermentasi 
menghasilkan protein sebanyak 14% 
sehingga kami tertarik membuat pakan 
ikan dari limbah sagu untuk memenuhi 
nutrisi ikan lele dumbo dan menjadi solusi 
alternatif dalam menekan biaya produksi 

Banyak sekali sukanya adalah banyak 

Faustina Amelia dan Imanuellenfa 
Tantiara Glory SMA Regina Pacis Bogor
Judul Karya : Nano Extractor, Alat Rumah 
Tangga Pengekstrak Herbal Kualitas Tinggi 
dengan Proses Suhu Rendah Yang Dicapai 
melalui Teknik Getar Ultrasonik pada 
Tekanan Vakum Menggunakan Kendali 
Mikrokontroler Berbasis Aplikasi Android, 
Juara 1 National Young Inventors Award 
(NYIA) Ke-12 Tahun 2019.

  

Faustina mendapatkan ide karena 
adanya kegiatan sekolah yang bernama 
live-in. Ia mendatangi langsung wilayah 
Ngargomulyo di Jawa Tengah. Orang 
lokal di sana menunjukkan salah satu 
tanaman yang bisa digunakan sebagai 
sabun tradisional. Ia mencoba itu secara 
langsung dan melihat ada peluang besar 
bila tanaman tersebut diekstrak. Rekannya, 
Lenfa, kebetulan memiliki ketertarikan 
pada otomatisasi. Maka dari itu, kami 
menggabungkan ketertarikan kami untuk 
membuat sebuah alat ekstraksi daripada 
hanya sekadar membuat produk sabun dari 
tanaman herbal.

Tujuan membuat alat ekstraksi 
tersebut adalah agar dapat memanfaatkan 
khasiat tanaman-tanaman herbal yang 
ada di sekitar kita secara maksimal dengan 
cara mengekstrak tanaman tersebut tanpa 
merusak zat-zat aktif tanaman yang justru 
bermanfaat.

“Selain itu, mendapatkan banyak 
pelajaran, mulai dari belajar bersabar, 
berani menjelajah, negosiasi, mengatur 
strategi, mengatur waktu, mewujudkan 
ide, mengatur keuangan, juga mandiri. 
Di balik kemenangan kami, banyak 

keterlambatan deteksi dan saat 
mengetahui telah mencapai stadium akhir. 
Semoga penelitian ini dapat mencegah 
terjangkitnya kanker serviks pada wanita.  
Kegagalan penelitian terus melanda 
awal-awalnya sempat putus asa karena 
menggunakan bahan-bahan penelitian 
yang sangat mahal.  Dana Rp.12.000.000 
yang digunakan berasal dari sekolah dan 
tabungan mereka berdua. Namun di detik-
detik terakhir keberhasilan pun muncul dan 
menyulut semangat mereka sehingga alat 
itu pun berhasil diciptakan. 

“Kami berterima kasih kepada peneliti 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI), (mentor) yang sangat menginspirasi 
kami terutama dalam hal karakter-karakter 
yang harus dimiliki seorang  peneliti.”

pengalaman yang kami dapatkan banyak 
yang bisa kami ketahui mulai dari bagaimana 
cara menangani ikan lele saat sampling 
saat sakit atau saat ikan stres. Mengetahui 
bagaimana cara menghitung pertumbuhan 
ikan lele tiap minggunya, mengetahui 
kualitas air yang baik untuk ikan dan masih 
banyak lagi. Sedangkan dukanya adalah 
saat ikan pada awal penelitian banyak yang 
mati akibat kualitas air yang kurang baik 
namun masalah tersebut teratasi pada 
pertengahan dan akhir penelitian.

Dananya dari sekolah dan swadaya 
orangtua siswa sebagian.  “Untuk menjadi 
peneliti, tidak usah mencari ide yang rumit 
lihatlah sekelilingmu masih banyak yang 

belum terungkap,” itulah tips dari mereka 
untuk menjadi peneliti.

pengorbanan yang harus kami jalani. 
Mulai dari sering meninggalkan KBM demi 
menjalankan projek, pelajaran tertinggal, 
tidur tidak teratur dan jauh lebih malam, 
mengutamakan projek ini bahkan di atas 
keluarga (karena kami mengerjakan projek 
ini di sekolah), dan adanya perasaan 
tertekan karena kami takut segala hal yang 
kami lakukan berujung pada kegagalan,”

 Dana pembuatan alat ini  sekitar 

Rp.8.000.000 diperoleh dari sekolah, 
termasuk dengan uji coba yang dilakukan 
dan mengganti komponen alat yang rusak.

Mereka dibimbing oleh para alumni 
yang merupakan peneliti. Mereka berterima 
kasih pada sekolah yang telah berupaya 
untuk menghidupkan kembali Karya Ilmiah 
Remaja SMA Regina Pacis Bogor yang dulu 
sempat mencapai puncaknya. 

Muhammad Nasim Mubarok dan Nandagesta Aurelia Shafa Wagmi, Pemenang Bidang Ilmu 
Pengetahuan Hayati

Putri Uswatun Hasanah dan Widya Wardiatul Aini, Pemenang Bidang Ilmu Pengetahuan 
Kebumian dan Kelautan

Beberapa dokumentasi peserta sedang meneliti maupun mengumpulkan data untuk karya ilmiah mereka

Faustina Amelia dan Imanuellenfa Tantiara Glory  Penerima NATIONAL YOUNG INVENTORS 
AWARD 2019 

Peralatan yang digunakan untuk mengekstrak tanaman herbal



Energi Baru yang Terbarukan :

“Anak Tiri” yang Berprestasi

Kehidupan keseharian kita tidak 
bisa lepas dari kebutuhan akan energi. 
Kebutuhan energi paling banyak adalah 
sektor rumah tangga, disusul sektor 
transportasi, dan kemudian industri. 
Namun, sumber energi untuk kebutuhan 
tersebut masih berasal dari fosil yang 
persediaannya semakin menipis. Di masa 
mendatang, penggunaan energi akan terus 
meningkat, sehingga diperlukan energi 
baru dan terbarukan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup manusia.

Indonesia memiliki potensi sumber 
energi  alternatif yang sangat besar. Energi 
alternatif dibagi menjadi dua kategori 
yaitu pengganti bahan bakar minyak 
bumi seperti biomassa, batubara, etanol, 
biodiesel, biobutanol, dan lain-lain. Kategori 
selanjutnya adalah energi terbarukan yang 
berupa energi angin, fotovoltaik matahari, 
panas matahari, dan gasifikasi. Di bawah 
ini akan mengulas tentang beberapa 
macam energi terbarukan yang ada di 
Indonesia, baik yang dimanfaatkan sebagai 
energi alternatif ataupun yang belum 
dimanfaatkan. 

Sumber energi terbarukan adalah 
salah satu sumber energi yang dapat 
menggantikan pemanfaatan dan 
penggunaan sumber energi utama (energi 
fosil) di mana keberadaan sumber energi 
ini diprediksikan tidak akan pernah habis 
meskipun dimanfaatkan dalam jangka 
waktu yang panjang karena memiliki 
potensi yang cukup melimpah dan belum 
banyak dipergunakan. Berikut ini adalah  
8 macam energi alternatif terbarukan di 
Indonesia. 

Energi Matahari
atau energi surya adalah sumber 

energi yang berasal dari cahaya matahari 
yang sampai ke permukaan bumi. Tenaga 
matahari ini telah banyak dimanfaatkan 
untuk berbagai macam kebutuhan yang 

salah satunya sebagai pembangkit listrik 
tenaga matahari atau yang biasa disebut 
PLTM.

Energi Geothermal (Panas Bumi)
atau panas bumi adalah salah satu 

macam sumber energi terbarukan yang 
mulai banyak dimanfaatkan, sumber energi 
yang berasal dari dalam inti atom bumi ini 
memang memiliki tenaga yang sangat kuat 
dan memiliki jumlah yang sangat melimpah.

Energi Air
adalah satu diantara banyaknya energi 

yang telah banyak dimanfaatkan untuk 
pemenuhan energi dunia yang menggantikan 
energi fosil. 20% dari total energi dunia 
didapat dari pemanfaatan tenaga air atau 
yang sering disebut dengan Pembangkit 
Listrik Tenaga Air (PLTA).

Energi Angin
adalah sumber energi yang berasal dari 

gerakan angin, Sumber energi ini banyak 
digunakan sebagai penggerak kincir angin 
sebagai pembangkit listrik di beberapa 
negara. yang paling terkenal dalam 

penggunaan energi ini adalah di Belanda.

Energi Pasang Surut Air laut
adalah satu macam bentuk energi 

dimana dihasilkan dari gerakan pasang 
surut air laut. Sebagai negara yang 
memiliki luas perairan yang cukup 
melimpah tentu pemanfaatan energi ini 
sangat menguntungkan bagi Indonesia.

Energi Biomassa
Energi terbarukan ini berasal 

dari organisme yang ada di bumi 
seperti tumbuhan, hewan dan juga 
manusia. Pemanfaatannya yang mulai 
dikembangkan menjadikan sumber 
energi biomassa dapat dijadikan sebagai 
salah satu sumber energi alternatif 
biomassa yang menggantikan energi 
fosil nantinya. 

Energi Biofuel
Layaknya energi biomassa yang 

didapat diperoleh dari beberapa 
organisme di bumi, pemanfaatan energi 
biofuel juga dapat menjadi salah satu 
energi terbarukan yang berasal langsung 
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dari sumber hayati.

Energi Gelombang
Energi yang berasal dari aktivitas naik turunnya gelombang 

laut yang menyebabkan adanya tekanan dan energi.

Ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil terutama 
minyak bumi menimbulkan kekhawatiran mengingat energi 
tersebut bukan energi yang terbarukan. Dengan tingkat 
eksploitasi yang dilakukan saat ini tanpa penemuan cadangan 
baru yang signifikan serta kapasitas kilang yang cenderung 
stagnan, akan menyebabkan jumlah cadangan energi di dalam 
negeri semakin menipis.

Di sisi lain, potensi energi terbarukan seperti biomassa, 
panas bumi, energi surya, energi air, dan energi angin cukup 
besar namun sampai saat ini pemanfaatannya masih sangat 
terbatas. “Dari potensi, yang dimanfaatkan Indonesia masih 
sangat sedikit. Misalnya panas bumi, ada 33 gigawatt, namun 
yang dimanfaatkan baru 1,4 gigawatt kata Azis Kurniawan 
dari Koaksi Indonesia yang kerap berkampanye pentingnya 
pemanfaatan energi yang terbarukan. Selain itu juga masalah 
lamanya pembangunan untuk pemanfaatan panas bumi 
yang butuh waktu panjang “Butuh waktu 8-10 tahun untuk 
membangun pemanfaatan panas bumi,” terangnya.      

Hal lain juga disebabkan oleh harga energi terbarukan 
yang belum kompetitif bila dibandingkan dengan harga 
energi fosil yang masih disubsidi, penguasaan teknologi yang 
rendah sehingga nilai impornya tinggi, keterbatasan dana 
untuk penelitian, pengembangan, maupun investasi dalam 
pemanfaatan energi terbarukan serta infrastruktur yang kurang 
memadai.

Selama ini energi terbarukan lebih banyak dimanfaatkan 
untuk menghasilkan listrik mengingat listrik merupakan 
kebutuhan yang sangat penting baik sebagai penerangan 
di sektor perumahan (rumah tangga) maupun untuk 

menggerakkan sektor industri. Sampai saat ini, ada juga 
beberapa jenis energi terbarukan yang dikonsumsi secara 
langsung walaupun jumlahnya masih sangat sedikit. Inilah 
permasalahan yang harus dipecahkan. Dengan kebutuhan 
energi yang semakin meningkat di masa mendatang, 
pengembangan energi terbarukan merupakan salah satu 
solusi penting bagi keberlanjutan pembangunan khususnya 
sektor energi.

Dalam laporan yang dirilis oleh Institute for Essential 
Services Reform (IESR), menyoroti stagnannya kapasitas 
terpasang baru dari pembangkit listrik energi terbarukan 
dalam tiga tahun terakhir. Laporan yang bertajuk Indonesia 
Clean Energy Outlook: Reviewing 2018, Outlooking 2019 ini 
memperkirakan prospek energi terbarukan 2019 akan lebih 
suram, setidaknya hingga semester pertama 2019. 

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menjelaskan, 
ada beberapa faktor yang menghambat percepatan 
pengembangan energi di Indonesia, yakni kualitas kebijakan 
dan kerangka peraturan di sektor energi, konsistensi dalam 
implementasi kebijakan, proses procurement internal PLN, 
akses pembiayaan bunga rendah, kapasitas jaringan, dan 
terbatasnya proyek energi terbarukan yang bankable.

Menurut Fabby, laporan ini memberikan peringatan keras 
bahwa pemerintah tidak berada di jalur untuk mencapai 23% 
target energi terbarukan sebagaimana ditetapkan dalam 
Kebijakan Energi Nasional 2014 dan Rencana Energi Nasional 
2017. 

“Situasi telah memburuk dalam dua tahun terakhir karena 
kebijakan dan regulasi yang menguntungkan kepentingan 
PLN tetapi gagal menciptakan kondisi yang memungkinkan 
untuk memobilisasi investasi sektor swasta. Akibatnya, 
investasi terbarukan terus menurun sejak 2015,” ujar Fabby 
Tumiwa dalam acara Indonesia Clean Energy Dialogue, di 
Jakarta, 19 Desember 2017.

Sementara itu, Direktur Aneka Energi Baru dan Energi 

Iwan Setiawan/WM

 Panel Surya
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Ciptagelar atau dikenal juga dengan 
Kasepuhan Ciptagelar adalah kampung 
adat yang terletak di Kawasan Gunung 
Halimun. Secara geografis, masuk 
wilayah administrasi Kabupaten 
Sukabumi, tepatnya Kampung 
Kasepuhan Ciptagelar ini terletak 
di Kampung Sukamulya Desa Sirna 
Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten 
Sukabumi. 

Ciptagelar merupakan desa mandiri 
yang hampir semua kebutuhan 
warganya dibuat dan diusahakan 
sendiri oleh warga dan para 
pemimpinnya. Berikut ini liputan kami 
mengenai keunikan sumber energi 
di kampung adat Ciptagelar, dengan 
Humas Kasepuhan Ciptagelar, Bapak 
Yoyo Yogasmana atau yang akrab 
dipanggil dengan Kang Yoyo.
TEKNOLOGI & INOVASI PEMBANGKIT 
LISTRIK DI KAMPUNG ADAT

Dalam memenuhi kebutuhan 
energi untuk semua warga di 
Ciptagelar, apa saja teknologi dan 
inovasi yang sudah dibuat dan 
diterapkan yang berkaitan dengan 
energi terbarukan? 

Kasepuhan Ciptagelar terletak 
di kawasan pegunungan yang 
mempunyai sumber air yang sangat 
baik.  Aliran air pegunungan ini sangat 
dijaga kelestariannya oleh masyarakat 
di sini. Dari aliran air yang baik ini, 
dibuatlah teknologi turbin air untuk 
energi listrik.

Sejak tahun 1985, sewaktu 
kasepuhan masih berada di Ciptarasa 
(berjarak 10 Km dari Ciptagelar saat 
ini), kasepuhan telah membangun 
turbin Gelebeg (kincir kayu) yang 
menggerakan putaran generator dan 
sudah menghasilkan sekitar 3.000 
Watt, cukup menerangi Imah Gede 
Kasepuhan dan Kampung Ciptarasa. 
Imah  Gede  merupakan  rumah yang 
dijadikan tempat tinggal Ketua Adat 
yang  sekaligus  menjadi  tempat 

bermusyawarah seluruh warga 
Kasepuhan. Pembangunan Turbin ini 
diprakarsai oleh Abah Anom (A. Encup 
Sucipta). 

Pada tahun 1997, kasepuhan 
mendapatkan support pembangunan 
Pembangkit Listrik Tenaga Mikro 
Hidro (PLTMH) CICEMET dari Kedutaan 
Jepang yang diwakili oleh JICA, lewat 
perantara Institut Bisnis Ekonomi 
Kerakyatan (IBEKA) yang dipimpin 
oleh Tri Mumpuni selaku pendirinya 
yang banyak membangun Pembangkit 
Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) 
sebagai sumber energi listrik bagi 
wilayah yang belum/sulit terjangkau 
oleh PLN dengan memanfaatkan 
potensi energi air di wilayah setempat 
untuk menggerakkan turbin. PLTMH 
ini dibangun di wilayah Cicemet ke 
Kampung Cipulus, wilayah Ciptagelar 
saat ini. Pembangkit ini menghasilkan 

kapasitas 50 kVA. 
Tahun 2003, UNDP membangun 

PLTMH CIGANAS di wilayah Ciganas 
– Ciptarasa dan sekitarnya, untuk 
kapasitas 100 kVA. Tahun 2006, Pemda 
Jabar juga menyokong pembangunan 
turbin PLTMH                                    untuk 
kapasitas 35 kVA. Tahun 2012 Bank 
Mandiri membangun PLTMH CIBADAK 
berkapasitas 50 kVA. Dan pada tahun 
2012 juga, perusahaan dari Korea, 
KOMIKO dan KOMIPO, membangun 
PLTMH CIPTAGELAR  berkapasitas 50 
kVA. 

 Hingga saat ini, Pembangkit Listrik 
Tenaga Mikrohidro ini telah dilakukan 
perbaikan beberapa kali, yaitu: Tahun 
2011,  PT SEWATAMA meningkatkan 
kapasitas PLTMH CIGANAS menjadi 
110 kVA. 

Dasar pembangkit listrik di 
Kasepuhan ini adalah aliran air 
yang bisa menggerakan kincir 
disambungkan ke generator yang 
bisa menghasilkan listrik kemudian 
diadopsi oleh warga. Memanfaatkan 
aliran air untuk menggerakan dinamo 
copotan dari sepeda motor mampu 
menghasilkan listrik dari 200 Watt 
hingga 400 Watt yang disebut dengan 
istilah KERN. 
PERAN PEMIMPIN ADAT

Dalam rangka mencukupi 
kebutuhan energi di seluruh 
Kasepuhan Ciptagelar, bagaimana 
peran pemimpin adat di dalam 
mengedukasi warganya untuk 
mengetahui teknologi dan inovasi 
berkaitan dengan pemanfaatan 
kekayaan alam yang tersedia di sini? 

Kasepuhan Ciptagelar memiliki 
sistem pemerintahan yang 
saat ini dipimpin oleh Abah Ugi 
Sugriana Rakasiwi. Sebutan Abah 
ini diperuntukan bagi pemimpin 
masyarakat kampung adat. Ia 
menggantikan ayahnya yakni Abah 

KASEPUHAN CIPTAGELAR : DESA MANDIRI KEKINIAN
SARAT TEKNOLOGI TINGGI RAMAH BUMI

“Hutan dan Air  adalah sumbernya kehidupan”

”Energi terbarukan sudah prioritas (bagi 
pemerintah), hanya langkahnya masih pelan”

Terbarukan Ditjen EBTKE Harris 
mengatakan ada dua proyek pembangkit 
EBT yang memiliki perjanjian jual beli 
listrik (Power Purchasing Agreement/ 
PPA) pada 2017 tapi diputus, karena 
tidak mendapatkan pembiayaan 
(financial close). Sedangkan, totalnya 
ada 70 PPA pada 2017. Selain itu, masih 
ada 16 proyek yang belum mendapatkan 
pendanaan. Namun, beliau menjelaskan 
pihaknya akan terus mengejar target 
tersebut. Pasalnya, bauran energi tidak 
hanya bergantung pada pembangkit 
listrik, tetapi juga Bahan Bakar Nabati 
(BBN) seperti Biodiesel 20% (B20). 
“Target EBT 23% pada 2025 bukan hanya 

dari listrik tetapi juga dari biofuel. Upaya tetap dilakukan 
untuk mencapai target tersebut.”

Agung Kuswandono, Deputi Bidang Koordinasi 
Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Kemaritiman 
mengatakan bahwa implementasi energi terbarukan 
perlu terus dipacu agar bergerak.

”Energi terbarukan sudah prioritas (bagi pemerintah), 
hanya langkahnya masih pelan,” katanya usai Rapat 
Koordinasi dan Peninjauan Lapangan Kaji Banding 
Pembangunan Pembangit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 
dan Pembangkit Listrik tenaga Biomassa (PLTBm) 
Sekam Padi di Palembang, Selasa (23/4/19).

Pada tahap implementasi, energi terbarukan ini 
masih terganjal beberapa hal, seperti perizinan, investasi 
awal, dan regulasi. Menurut beliau, perlu dukungan kuat 
pemerintah pusat maupun daerah.

Saat ini, katanya, pemerintah masih terkotak-kotak 
dalam pengembangan energi terbarukan. ”Mengubah 
susah karena terkotak-kotak. Yang bertugas di energi 
terbarukan, hanya energi terbarukan, kalau daerah juga 
berpikir daerah, PLN juga begitu,” katanya, seraya bilang, 
perlu berkumpul bersama, saling sinergi dan harmonis.

Energi baru jelas bukan tugas pemerintah saja, tapi 
juga semua kalangan ikut berkepentingan. Bukan untuk 
generasi sekarang, tapi juga masa depan. 

RW/Kang Yoyo/WM
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Encup Sucipta atau lebih dikenal 
dengan panggilan Abah Anom yang 
meninggal pada tahun 2007.

Peran Abah atau pemimpin adat 
kami adalah segalanya, inovasi 
teknologi modern yang bersandingan 
dengan tradisi leluhur dasarnya 
adalah aplikasi dari konsep keadatan 
“Kudu Bisa Ngigelan Jaman, Tapi 
Ulah Kabawa Ku Jaman” yang berarti 
tradisi dan keadatan kasepuhan harus 
seimbang dengan berkembangnya 
zaman melalui teknologi saat ini, 
dengan tidak meninggalkan dan 
menggantikan  adat dan tradisi leluhur. 
Dengan konsep inilah, penggunaan 
dan berkembangnya perangkat 
teknologi modern digunakan langsung 
oleh pemimpin adat, bahkan dalam 
prosesnya beberapa dibuat langsung 
oleh tangan kasepuhan.  

Adakah tim khusus dalam 
struktur Kasepuhan Ciptagelar 
yang fokus mengurusi energi 
terbarukan, baik pengembangan 
maupun distribusi penggunaannya 
di masyarakat Ciptagelar? 

Struktur Adat Kasepuhan adalah 
Abah sebagai pimpinan dibantu oleh 
para Rorokan (Kabinet) kasepuhan 
yang juga memiliki barisan pegawai di 
bidangnya. Setiap warga kasepuhan 
memiliki tugas turunan dalam 
pengabdian kepada  Kasepuhan. Dalam 
hal energi terbarukan pun Kasepuhan 
menunjuk pimpinan sekaligus para 
pegawainya yang bertanggung jawab 
secara khusus untuk mengelola 
PLTMH untuk memenuhi kebutuhan 
energi di Kasepuhan. Bahkan dalam 
perkembangan saat ini, tim PLTMH 
sudah dalam proses pembangunan 
PLTMH di beberapa tempat di luar 
pulau jawa sekalipun. 

Bagaimana warga kasepuhan 

berperilaku dalam kehidupan sehari-
hari terkait isu energi, keseimbangan 
alam, dan keselarasan hidup 
dengan alam di sekitarnya.  Apakah  
kebiasaan-kebiasaan tersebut juga 
memungkinkan diaplikasikan di 
lingkungan selain di Ciptagelar? 
Misalnya di desa ataupun kota lain di 
Indonesia? 

Tradisi kami adalah tinggal dan 
besar di hutan dan harus hidup di 
hutan. Hutan titipan leluhur dibagi 
dalam tiga bagian: Hutan Tutupan, 
Hutan Titipan, dan Hutan Garapan. 

Hutan Tutupan (Larangan) adalah 
hutan yang dititipkan oleh karena di 
dalamnya ada wilayah yang menjadi 
cadangan yang akan dipergunakan 
oleh Kasepuhan, dan hutan ini tidak 
boleh disentuh dan dieksploitasi, 
harus dijaga keutuhannya. 

Yang menjadi bagian kita adalah 
mengolah lahan di Hutan Garapan, 
yang dimanfaatkan menjadi talun, 
perkampungan, serta lahan pertanian 

padi dan kebun. 
“Leuweung Sumber Kahirupan, Cai 

Sumberna Kahuripan”
Hutan adalah sumbernya 

kehidupan dan air adalah sumbernya 
kehidupan. Kesadaran akan pentingnya 

hutan menjadi dasar hidup tradisi, 
dari sinilah hutan tetap lestari dan air 
mengalir memberikan kehidupan. 

Sebagai perwakilan dari 
Kasepuhan Ciptagelar, apa yang ingin 
Kang Yoyo sampaikan kepada LIPI 
atau Pemerintah dan masyarakat 
Indonesia secara luas agar tumbuh 
kesadaran dalam mengeksplorasi 
kekayaan alam Indonesia sekaligus 
menjaga kelestariannya?

Kami tidak diajarkan untuk mengajak, 
menghimbau, dan mengajari orang 
lain, tetapi Kasepuhan yang namanya 
menjadi Ciptagelar, mengemban Misi 
dan Visi Kasepuhan dalam Cipta dan 
Gelar, berarti Kasepuhan membawa Misi 
dalam proses meng-Gelar-kan tatanan 
sebagai titipan leluhur. Menggelarkan 
tradisi yang pernah menjadi dasar 
bangsa Timur di tanah Nusantara, dan 
kemudian kemudian terkikis bahkan 
habis ke-tradisi-annya hingga sekarang 
ini nampaknya diperlukan kembali 
contoh sistem tatanan lama dalam hal 
keseimbangan dan menyeimbangkan 

kehidupan sebagai manusia dengan 
tanah airnya, dengan bumi yang 
memberikan penghidupan untuk dijaga 
keseimbangannya.

revolusi industri 4.0

IoT Sang Penjaga
Kehidupan Masa Depan
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Sebuah konsep di mana konektivitas internet dapat bertukar informasi satu sama lainnya dengan benda-benda yang 
ada disekitarnya atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Internet of Things (IoT), adalah sebuah perkembangan di ranah 
teknologi informasi. Teknologi ini sudah dan akan semakin banyak mempengaruhi kehidupan kita di masa depan.  IoT 
membuat kita dan semua perangkat elektronik di sekitar kita bisa terus saling terhubung, di mana pun kita berada. Sensor 
cerdas, internet, jaringan nirkabel, big data, komputasi awan dan analitik yang semakin mudah, murah dan cepat diakses 
merupakan nyawa bagi membesarnya IoT saat ini dan nanti. Beberapa aspek kehidupan kita sudah dan akan semakin 
mudah kita jalani dengan adanya IoT.  Berikut beberapa hal yang sudah berjalan beriringan dengan IoT:

Kota Cerdas

Kemacetan, kepadatan penduduk yang tak merata, 
sumber energi, bencana banjir, persediaan air bersih, 
kriminalitas, polusi udara, dan fisilitas kesehatan yang 
belum terintegrasi adalah beberapa contoh permasalahan 
kota besar hampir di seluruh dunia.  Dengan teknologi 
IoT, sebuah kota cerdas akan menggunakan data dan 
teknologi untuk menciptakan solusi-solusi yang lebih 
efisien dan berkelanjutan untuk menata, mengelola, 
menanggulangi berbagai hal di atas dengan jauh lebih 
baik, sehingga memudahkan kehidupan penghuni kota 
tersebut. Misalnya; konektifitas yang diciptakan dengan 
teknologi IoT dengan mudah dapat memandu ambulans 
agar dapat menjemput dan mengantarkan orang sakit ke 
fasilitas kesehatan terdekat tanpa hambatan kemacetan, 
dan mengirimkan reminder agar dokter bersiap menolong.  
Akan ada banyak jiwa terselamatkan dengan teknologi ini.

Peternakan Lebah

Tahukah kamu jika lebah punah di seluruh dunia ini, 
kita manusia hanya akan butuh waktu 4 tahun untuk punah 
juga? Mengerikan bukan? Tapi tenang, saat ini teknologi 
IoT sudah dikerahkan untuk menyelamatkan lebah madu 
(Beekeeping) yang penting untuk penyerbukan tanaman. 
IoT dapat membantu peternak lebah madu mematau 
sarang lebah dan bahkan lebah individu untuk melacak 
efek paparan pestisida dan serbuk sari yang dimodifikasi 
secara genetik pada lebah. IoT melahirkan sensor nirkabel 
dengan kemampuan meliputi, pemantauan suhu, tingkat 
kebisingan, polusi udara, kadar dan kualitas air, dan 
lainnya. Beekeeping dengan IoT berkembang di banyak 
negara, terutama di Eropa dengan isu kepunahan lebah 
yang semakin nyata.  Di Indonesia, beekeeping juga sudah 
mulai banyak dikembangkan, kita bisa turut di dalamnya, 
jadi urban beekeeper yang akan menjadi trend nantinya.

Pertanian Cerdas

Perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi dan 
tingkat kekeringan, memungkinkan serangga berbahaya 

untuk berkembang merupakan salah satu ancaman 
untuk pertanian.  Belum lagi pensiunnya generasi baby 
boomer sebagai petani dan regenerasi yang tidak berjalan 
baik akan membuat pertanian semakin terancam.  Lagi-
lagi teknologi sensor berteknologi IoT jadi solusi untuk 
tetap menghidupkan pertanian.  Pemantauan suhu, 
kelembaban, curah hujan, jadwal pemberian pupuk, 
jadwal panen, prakiraan cuaca dan berbagai faktor lainnya 
dapat dipantau dan dikendalikan dengan lebih mudah. 
Sehingga  pertanian sebagai salah satu garda depan buat 
keberlangsungan hidup manusia akan terus berkembang, 
dan IoT akan membantu menjaga agar pertanian tetap 
hidup untuk menghidupi manusia di masa depan.

Teknologi IoT bukan dewa, namun akan sangat 
penting bagi kehidupan kita di masa depan.  Penguasaan 
teknologi IoT, pengembangan infrastruktur pendukung 
berkembangnya teknologi ini, dan juga perlindungan big 
data di dalamnya, merupakan tantangan tersendiri buat 
kita dan generasi masa depan, apakah kita siap?

Contoh perangkat peternakan lebah dengan teknologi IoT 
(Sumber: www.thethingsnetwork.org)

RW
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berbincang dengan Kepala Loka Penelitian 
Teknologi Bersih (LPTB) LIPI, Ajeng Arum Sari. 
Mengedepankan topik mengenai energi baru 
terbarukan, wanita muda kelahiran Surabaya, 
13 Juni 1983 ini jelas menguasai seluk beluk 
primadona energi saat ini dan yang akan 
datang ini. Ajeng menekankan, “Perlu dukungan 
banyak pihak, terutama masyarakat sebagai 
penggunanya.” Penggemar jalan-jalan dan cilok 
ini menyatakan bahwa energi baru terbarukan 
sebagai tantangan yang tidak bisa dihindari. 

Bagaimana peran pemerintah dalam 
mengatasi persoalan energi ini? Dan yang lebih 
penting, apa peran masyarakat yang harus 
segera dilakukan sebagai pengguna energi?

Ikuti obrolan yang buka wawasan kita 
berikut ini:

 
Bagaimana langkah Indonesia dalam 

menangani Energi Baru Terbarukan?
 
Potensi energi terbarukan di Indonesia 

sangatlah besar, mencapai 716 GW energi 
yang berasal dari solar photovoltaic (solar PV), 
hydropower, bioenergi, geothermal, tenaga 
gelombang laut, dan angin. Akan tetapi, capaian 

“Tantangan pemenuhan kebutuhan energi 
ke depan diperkirakan akan semakin berat”
(Ajeng Arumsari-Kepala Loka Penelitian 
Teknologi Bersih LIPI)

 
Seperti yang telah kita ketahui, tantangan 

pemenuhan kebutuhan energi ke depan 
diperkirakan akan semakin berat. Cadangan 
sumber energi fosil (non-terbarukan) seperti 
minyak bumi, gas, dan batu bara semakin 
menipis, sementara pengembangan sumber 
energi terbarukan juga masih belum signifikan 
untuk dapat mencukupi kebutuhan. 

Menurut OUTLOOK ENERGI INDONESIA 
2018 yang diterbitkan oleh BPPT, untuk 
mencapai kemandirian dan ketahanan energi 
nasional, seperti yang tercantum dalam 
peraturan induknya, Peraturan Pemerintah 
No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi 
Nasional, Perpres RUEN menjabarkan 
prioritas pengembangan energi Indonesia 
yang meliputi beberapa hal, yaitu penggunaan 
energi terbarukan yang maksimal dengan 
memperhatikan tingkat keekonomian, 
meminimalkan penggunaan minyak bumi, 
pemanfaatan gas bumi dan energi baru secara 
optimal, serta menjadikan batubara sebagai 
andalan pasokan energi nasional.

Potensi energi baru dan terbarukan (EBT) 
Indonesia cukup besar, dengan variasi jenis 
energi yang beragam. Namun potensi EBT 
tersebut belum optimal dikembangkan karena 
berbagai kendala penerapannya, seperti biaya 
investasi yang tinggi, efisiensi teknologi yang 
relatif rendah, letak geografis, dan faktor sosial 
masyarakat sebagai pengguna energi.

Pemanfaatan EBT terus meningkat dengan 
jenis energi yang cukup beragam, namun secara 
nasional perkembangannya belum mampu 
bersaing dengan energi fosil. Target penggunaan 
EBT yang dicanangkan oleh pemerintah sebesar 
23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050 
akan sulit dicapai. 

Dalam kesempatan kali ini, redaksi 

AJENG ARUMSARI

energi terbarukan masih minim, baru 12% 
dari target 23% sampai 2025. Pengembangan 
energi terbarukan baru mampu menghasilkan 
listrik 9,12 GW (gigawatt) yang berasal dari 
panas bumi 1,8 GW, tenaga air 5,1 GW, mini dan 
mikrohidro 0,326 GW, bioenergi 1,84 GW, tenaga 
surya 12,015 MW (megawatt), dan tenaga angin 
1,12 MW.

 
 Bagaimana peran LIPI?
 
LIPI berperan aktif dalam pengembangan 

energi baru terbarukan. Banyak penelitian 
terkait ini yang dilakukan oleh beberapa satuan 
kerja di Kedeputian Ilmu Pengetahuan Teknik 
(IPT). LPTB juga berperan aktif dalam penelitian 
energi terbarukan. Lebih istimewanya, energi ini 
didapatkan dari pengolahan air limbah. Jadi, kami 
bekerja sama dengan Nanyang Technological 
University, Singapura untuk merancang dan 
membangun  Instalasi Pengelolaan Air Limbah 
(IPAL) Anaerobik di sentra industri tahu Giriharja, 
Sumedang, Jawa Barat. Industri tahu adalah 
salah satu industri yang menghasilkan limbah 
organik berupa limbah padat dan limbah 
cair. Lewat teknologi LIPI, limbah tadi dapat 

dimanfaatkan sebagai energi baru berupa 
biogas. Dengan kapasitas produksi tahu 
mencapai 3 ton kedelai per hari dari 9 pengrajin 
tahu, IPAL Anaerobik ini mampu memproses 
limbah cair pekat sebanyak 24 meter kubik 
per hari. Hasilnya adalah biogas 300 meter 
kubik per hari yang disalurkan ke 89 rumah 
tangga di Giriharja untuk kebutuhan memasak 
harian. Kedeputian IPT juga memiliki biotrik, 
yaitu reactor biogas yang berasal dari sampah-
sampah organik. Selain itu, penelitian produksi 
biofuel dari limbah biomassa seperti tandan 
kosong kelapa sawit juga dilakukan. Limbah 
tkks ini dapat dikonversi menjadi bioetanol. 
Limbah biomassa pun dapat dikonversi menjadi 
bio-oil dan biodiesel. Kedeputian IPT juga 
memiliki system-sistem pendukung energi baru 
terbarukan, seperti sistem smart microgrid untuk 
mengkonversi sumber energi DC dari surya/air/
angin/biogas untuk pemakaian listrik AC.  

 
Apakah solusi ini perlu ada percepatan?
 
Saat ini kita masih banyak berada di tahap 

implementasi. Artinya masalah yang ada 
seperti masalah memperbesar skala penelitian, 
kemudian mencari mitra industri yang mau 
menggunakan hasil penelitian, dan juga faktor 
non-teknis seperti perizinan dan regulasi. 

Pemerintah sudah memberikan perhatian 
terhadap pengembangan energi baru terbarukan, 
tentunya koordinasi antar kementerian yang 
terlibat dalam pengembangan energi baru 
terbarukan perlu ditingkatkan. Misalnya, 
bagaimana mengatur pengembangan panas 
bumi yang berlokasi di kawasan konservasi.

Dorongan yang bisa mempercepat adalah 
adanya pendanaan untuk mengeksplorasi 
potensi energi baru terbarukan yang memang 
sangat besar. Andil pemerintah pun bisa 
mempercepat, seperti pemberian subsidi dan 
dorongan peningkatan pemanfaatan bahan 
bakar nabati. Seperti kita ketahui, pemerintah 
akan memberikan subsidi kepada  industri 
pengolahan dan investasi di energi terbarukan. 
Bentuknya berupa insentif di mana pajaknya 
ditanggung pemerintah.

 
Jadi, dalam persoalan energi ini pemerintah 

sudah banyak berperan? Bagaimana kebijakan 
pemerintah? 

 
Permasalahan energi baru terbarukan ini 

sudah dibahas dalam Rancangan Teknokratik 
RPJMN 2020-2024. Arah kebijakan dalam 
rangka pengelolaan sumber daya ekonomi pada 
tahun 2020-2024 mencakup salah satunya 
mengenai pemenuhan kebutuhan energi 
dengan mengutamakan peningkatan energi 
baru terbarukan (EBT) yang akan dilaksanakan 
dengan strategi 
(1) mengakselerasi pengembangan pembangkit 

energi terbarukan; 

(2) meningkatkan pasokan bahan bakar nabati; 
(3) meningkatkan pelaksanaan konservasi dan 

efisiensi energi; 
(4) meningkatkan pemenuhan energi bagi 

industri; 
(5) mengembangkan industri pendukung EBT.

  
Saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

tengah membahas Rancangan Undang-Undang 
(RUU) tentang Energi Baru dan Terbarukan. 
Mengutip Naskah Akademik RUU EBT yang baru 
saja dirilis oleh Pusat Perancangan Undang-
Undang Badan Keahlian (PUU BPK) DPR, 
disebutkan bahwa Indonesia akan menerapkan 
sistem baru pengembangan EBT yang 
melibatkan kebijakan fiskal dan berkonsekuensi 
pada subsidi.

 
Bagaimana posisi Indonesia di bidang 

energi terbarukan ini di Asia? 
 
Posisi Indonesia dilihat dari ketahanan 

energi memang tidak terlalu baik. Penyebabnya 
adalah ketidakseimbangan laju ketersediaan 
energi dengan kebutuhan. Ketahanan energi 
dilihat dari tiga aspek, yakni ketersediaan 
sumber energi, keterjangkauan pasokan energi, 
dan kelanjutan pengembangan energi baru 
terbarukan. Berdasarkan Renewable Energy 
Country Attractiveness Index 2018, Indonesia 
berada pada peringkat ke-38.

Akan tetapi, posisi Indonesia terkait energi 
terbarukan cukup baik. Indonesia merupakan 
produsen listrik panas bumi peringkat kedua 
di dunia setelah Amerika Serikat. Selain itu, 
potensi shale gas (gas alam) di Indonesia pun 
berada di posisi 10 besar menurut data American 
Association of Petroleum Geologists dan Badan 
Informasi Energi AS. Shale gas adalah gas alam 
yang mayoritas berupa metana dan terbentuk di 
lapisan batuan shale yang kaya hidrokarbon. 

  
Apa dampak buruk dari energi terbarukan? 

Benarkah PLTsa mengotori udara?
 
Tentunya energi terbarukan juga memiliki 

dampak buruk bagi lingkungan, baik berupa 
emisi yang dihasilkan ke udara, penggunaan 
lahan, penggunaan air, dampak pada makhluk 
hidup dan kesehatan serta masyarakat. Tetapi 
kita perlu mengkalkulasi seberapa besar 
dampaknya terhadap lingkungan.

Pembangkit energi terbarukan seperti 
tenaga matahari dan angin pada dasarnya 
tidak mengeluarkan emisi, namun pada 
tahap manufaktur, transportasi material, 
pemasangan dan perawatan, tetap ada emisi 
yang dihasilkan. Pembangkit listrik tenaga 
panas bumi mengeluarkan emisi tergantung dari 
system yang digunakan. Sistem loop terbuka 
menghasilkan sekitar 10% dari emisi berupa 
karbondioksida dan sebagian kecil metana, 
sedangkan sistem tertutup tidak mengeluarkan 

emisi yang berbahaya. 
 Yang perlu menjadi catatan kita adalah emisi 

yang dikeluarkan oleh energi terbarukan apabila 
digabungkan masih sangat jauh di bawah emisi 
yang dikeluarkan oleh gas bumi dan batubara. 
Dampak lainnya seperti penggunaan lahan yang 
sangat besar dapat meningkatkan degradasi 
lahan dan hilangnya habitat. Pembangkit listrik 
yang menggunakan teknologi pemanasan atau 
termoelektrik membutuhkan jumlah air yang 
sangat banyak, terutama untuk pendinginan. 
Daur ulang air atau penggunaan sistem siklus 
tertutup dapat diaplikasikan sehingga konsumsi 
air tidak terlalu tinggi.

 
 Artinya, dampak negatifnya masih relatif 

kecil? 
 
Dampak pada makhluk hidup adalah 

penurunan jumlah organisme. Akan tetapi, 
jumlah ini masih lebih kecil dibandingkan 
penggunaan bahan bakar fosil dalam eksplorasi 
dan pemanfaatannya. Beberapa spesies 
terancam punah akibat tumpahan minyak di 
lautan. Spesies lainnya terancam kehilangan 
habitat akibat aktivitas eksplorasi. Populasi 
makhluk hidup di ekosistem air baik sungai 
dan lautan berkurang drastis karena keracunan 
akibat sedimen yang terkontaminasi dalam 
penambangan batubara.

 PLTSa dianggap mempunyai dampak buruk 
karena adanya kemungkinan menghasilkan zat 
pencemar persisten seperti dioksin dan logam 
berat. Sampah yang basah juga dimungkinkan 
untuk membutuhkan energi tambahan 
untuk dikeringkan dan juga agar suhu tungku 
pembakaran tetap tinggi. 

 Dioksin bersifat karsinogenik, persisten, 
dan terakumulasi secara biologi. Ini bisa 
meningkatkan risiko kena kanker dan efek lain 
terhadap binatang dan manusia. Oleh karena 
itu, pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu 
ke hilir juga dibutuhkan. Misal implementasi 
amanat peraturan perundangan di hulu terkait 
regulasi agar para produsen segera merancang 
dan menerapkan peta jalan pengurangan produk 
dan kemasan sekali pakai, misal, penerapan 
prinsip eco-design dalam pembatasan timbunan 
sampah. Masyarakat juga diminta untuk 
menerapkan reduce, reuse, dan recycle sampah.

 
Bagaimana partisipasi masyarakat untuk 

energi terbarukan ini?
 
Persepsi publik yang masih terus 

berkembang adalah penyediaan energi harus 
murah, sehingga kebijakan-kebijakan pro-
energi fosil yang menyediakan energi murah 
masih terus dipertahankan oleh masyarakat. 
Alhasil, publik tidak memainkan perannya untuk 
mendorong pemerintah menuju transisi energi. 
Kita perlu meningkatan kesadaran masyarakat 
terhadap pengembangan energi terbarukan. 

“ Tantangan Pemenuhan Kebutuhan Energi ke Depan 
Diperkirakan akan Semakin Berat” 

Iwan Setiawan /RW
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Piko Hidro menggunakan turbin air yang bentuknya 
sederhana, bobotnya ringan, mudah dipasang, serta 
ramah bagi organisme air seperti ikan.

PIKO HIDRO
Solusi Penerangan di Desa Terpencil

Permasalahan listrik di desa-
desa tertinggal sampai hari ini masih 
membutuhkan perhatian dan solusi. 
Pembangunan infrastruktur jaringan 
listrik untuk daerah-daerah terpencil 
memerlukan investasi yang besar, 
sementara kebutuhan listrik semakin 
meningkat sejalan dengan meningkatnya 
kegiatan ekonomi dan pertambahan 
penduduk. Penyediaan listrik belum 
menjangkau seluruh desa-desa di 
Indonesia karena berbagai alasan dan 
kendala. Beberapa kendala penyediaan 
listrik pedesaan antara lain dari jalur 
distribusi listrik Perusahaan Listrik 

Negara (PLN) yang menuntut adanya 
akses jalan ke lokasi tujuan, sementara 
kebanyakan pedesaan di Indonesia masih 
memiliki akses yang sulit dan terbatas.

Pemanfaatan energi air untuk daerah 
terpencil dapat digunakan sebagai salah 
satu alternatif  pemenuhan energi listrik. 
Salah satu solusi yang diciptakan oleh Pusat 
Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik 
(Puslit Telimek) LIPI adalah Pembangkit 
Listrik Piko Hidro yang memanfaatkan 
potensi energi air menjadi listrik. Piko Hidro 
adalah pembangkit listrik tenaga air yang 
mempunyai daya dari ratusan Watt sampai 
5 kW. 

Secara teknis, Piko Hidro memiliki 
tiga komponen utama yaitu air (sumber 
energi), turbin, dan generator. Cara 
kerja Piko Hidro ialah memanfaatkan 
potensi energi air dengan head sangat 
rendah (1–3 meter) dengan debit 
yang besar. Turbin arus sungai (TAS) 
bekerja karena adanya energi kinetik 
air yang mengalir memasuki turbin dan 
diarahkan oleh sudu pengarah menuju 
runner atau sudu gerak kemudian 
keluar melalui sebuah saluran yang 
disebut draft tube. Energi kinetik air 
menyebabkan sudu turbin berputar 
sehingga poros turbin juga ikut 
berputar.

Piko Hidro menggunakan turbin air 
yang bentuknya sederhana, bobotnya 
ringan, mudah dipasang, serta ramah 
bagi organisme air seperti ikan. 
Selain itu, Piko Hidro mudah dalam 
pengoperasian dan perawatannya, 
mudah dalam instalasi pada 

Dewi Saraswati/YA

bangunan sipil sederhana, dan biaya 
murah dengan tingkat keandalan 
tinggi. Piko Hidro menggunakan 
pengembangan dan rancang bangun 
turbin air tipe vortex kapasitas 12kW, 
mengoptimalkan kontruksi turbin 
vortex dan memaksimalkan bentuk 
hidrodinamik pada sistem intel spiral 
dan sudut turbin vortex. 

Piko Hidro adalah istilah yang 
digunakan untuk pembangkitan 
listrik tenaga air dengan kapasitas 
dibawah 5 kVA bahkan lebih kecil 
yang berkisar antara 200-300 VA. 
Piko Hidro dapat dihasilkan dari turbin 
yang diputar oleh aliran air alami 
pada kemiringan setinggi minimal 
satu meter.  Dikarenakan kapasitas 
daya yang dihasilkan tidak terlalu 
besar dan beban yang sesuai untuk 
penerangan lampu, dimana saat 
ini banyak digunakan lampu LED 
dengan tegangan DC maka akan lebih 

efisien jika keluar dari generator DC 
kemudian simpan dalam baterai dan 
langsung digunakan dengan instalasi 
DC. 

Daya listrik maksimal yang dapat 
dibangkitkan oleh Piko Hidro adalah 
1.000 Watt. Turbin air ini sangat cocok 
untuk diaplikasikan di sungai atau 
pada saluran irigasi yang memiliki 
terjunan sekitar 1,5 meter atau 
lebih, dengan debit air lebih dari 0,25 
meter kubik per detik. Produk Piko 
Hidro yang hanya memiliki massa 17 
kilogram ini bisa menghasilkan daya 
50-250 Watt dengan menggunakan 
head 0,75-2 meter dan debit air 25-
30 liter per detik. Secara gambaran 
umum, listrik yang dihasilkan bisa 
menyalakan tiga buah lampu dan satu 
televisi. Selain itu, dari pengujian yang 
dilakukan, ternyata Piko Hidro lebih 
praktis dibandingkan dengan genset.
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Apabila kita mendengar istilah 
biopelet, secara spontan akan 
terkesan di pikiran kita produk pakan, 
karena kata tersebut sudah tidak asing 
bagi kalangan penggiat pakan ternak. 
Namun, Biopelet yang dimaksud disini 
bukan untuk pakan tetapi  alternatif 
bahan bakar yang ramah lingkungan. 

Dunia Usaha dan Industri (DUDI) 
saat ini cukup berkembang, kehadiran 
Usaha Kecil Menengah (UKM) memiliki 
peran  besar dalam meningkatkan 
masyarakat ekonomi mikro seperti 
contohnya kehadiran pabrik kerupuk 
dan tahu. Dalam proses produksi, 
pelaku UKM biasanya menggunakan 
bahan bakar seperti gas, kayu bakar, 
tempurung kelapa, dan batu bara yang 
saat ini dinilai kurang efisien dari segi  
waktu serta tidak ramah lingkungan 
karena menghasilkan polusi udara 
dalam proses produksi produknya. 

Kita sering juga mendengar 
keberadaan liquefied petroleum gas 
(LPG) di masyarakat sering mengalami 
kelangkaan yang menyebabkan 
harganya menjadi cukup tinggi, padahal 
kebutuhan gas ini di masyarakat cukup 
tinggi. Situasi dan kondisi ini sangat 
memberatkan sejumlah pemilik UKM, 
sehingga dibutuhkan solusi bahan 
bakar alternatif untuk mengganti 
peran gas LPG dalam menjalankan 
kegiatan usahanya.

Pusat Penelitian Biomaterial 
Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI)  melalui program 
Kemenristekdikti pada Pusat Unggulan 
Iptek (PUI), telah mengembangkan 
bioenergi yang dapat digunakan 
sebagai alternatif  bahan bakar 
pengganti gas dari lignoselulosa 
atau komponen utama penyusun sel 
dinding tumbuhan.

Hasil dari penelitian dan mengembangkan bahan 
bakar alternatif ini adalah berupa biopelet. Peneliti Puslit 
Biomaterial LIPI, Lisman Suryanegara menjelaskan bahwa 
biopelet ini menggunakan limbah biomassa serbuk kayu, 
kakao, sawit, dan sorgum yang memiliki keunggulan 
rendah emisi, tinggi kalori dan terjangkau sebagai bahan 
penyusunnya. 

Proses pembuatan biopelet ini cukup sederhana dan 
mesinnya sudah beredar banyak baik produk lokal maupun 
impor. Dalam alih teknologi terkait pembuatan biopelet 
dan kompornya, sistem kerja dari mesin biopelet adalah 
dengan memasukkan bahan baku yaitu serbuk (gergaji, 
ampas kopi) kedalam mesin khusus, selanjutnya bahan 
tersebut diberikan gaya tekan oleh roller internal untuk 
dapat melewati cetakan silinder yang diam, di eksternal 
ring yang berputar, dan menghasilkan padatan pelet. 
Pada mesin biopelet ini terdapat ring yang menekan pada 

sebuah lubang, dengan bentuk ring horizontal dan vertical, 
roller yang berputar dan menekan  bahan baku sehingga 
terbentuk seperti pelet pakan, dengan suhu 900C. Setelah 
itu, biopelet yang sudah jadi dikeluarkan dari mesin, untuk 
selanjutnya didinginkan dan dikemas dengan isi 25 kg/
karung.

Solusi Limbah Serbuk Pemotongan Kayu
Selama ini limbah serbuk gergaji menimbulkan 

permasalahan dalam penanganannya. Apabila dibiarkan 
membusuk, ditumpuk, dan dibakar. Pemanfaatannya 
baru sebatas campuran dalam pembuatan papan 
partikel dan media tanam jamur. Namun, limbah tersebut 
belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat 

sebagai sumber energi alternatif dan 
terbarukan. Serbuk gergaji sangat 
cocok untuk dijadikan bahan bakar 
biopelet, karena mengandung lignin 
secara alami ada di kayu dan dapat 
bertindak sebagai lem perekat untuk 
menahan ikatan antar serbuk. 

Temperatur dan besarnya kompresi 
yang diberikan berpengaruh penting 
terhadap kualitas dan kekuatan pelet 
yang dihasilkan. Besaran temperatur 
dan kompresi menyebabkan 
terekskresinya lignin dari struktur 
partikel serbuk gergaji. Kandungan 
lignin di serbuk gergaji kayu keras dan 
kayu lembut yang terkompresi inilah 
yang membentuk keseragaman dan 
kekompakan dari biopelet.

Apabila ditinjau dari keunggulan 
hasil dari biopelet ini antara lain 
mempunyai kalori yang lebih tinggi 
(5200 kalori) dibanding wood pellet 
(4.500 kalori) sehingga proses 
pemasakan relatif lebih cepat dan 
lebih cepat terbakar dan relatif lebih 
lama nyalanya apinya.

Implementasi Teknologi Biopelet
Keberadaan dari usaha kecil 

menengah seperti pabrik kerupuk, 
keripik, tahu, sukro dan makanan 
lainnya yang banyak tersebar di 
wilayah Jawa Barat dan sekitarnya 
menjadi target pengguna utama bahan 
bakar alternatif ini. Dari workshop yang 
dilaksanakan Puslit Biomaterial LIPI 
menunjukan bahwa para pelaku UKM 
mengaku, berkat biopelet produksinya 
lebih cepat, hemat waktu dan kualitas 

BIOPELET 
Alternatif Bahan Bakar Ramah Lingkungan

Kamera Sembiring/DRA. YA

udara di sekitar lokasi produksi menjadi lebih sehat. UKM pengguna biopelet 
untuk bahan bakar produksinya salah satunya adalah UKM kerupuk di 
Cibinong. Biaya yang dikeluarkan pengusaha saat penggunaan ketika beralih 
ke biopelet disebutkan lebih murah dari biaya produksi menggunakan LPG. 
Hal ini dapat menjadi percontohan dan solusi konkrit yang dapat diterapkan 
pada sektor industri kecil dan menengah. 

Selain dapat mengatasi keterbatasan akan bahan bakar, hal ini juga 
dapat mengurangi anggaran produksi secara efisien. “Biopelet yang 
dikembangkan saat ini memiliki banyak kelebihan dan ramah lingkungan, 
kalori relatif tinggi, minim emisi, sangat cocok untuk diaplikasikan pada 
Usaha Kecil Menengah,” jelas Lisman. 

“Mengapa biopelet ini perlu dikembangkan? Jawabannya tentu saja hal 
ini untuk membantu ekonomi masyarakat melalui UKM yang selama ini 
aktivitas produksi mereka dengan menggunakan  arang, kayu bakar.” Bila 
diperhitungkan dari efisiensi waktu, biaya dan polusi terhadap lingkungan 
cukup berbeda apabila alternatif  untuk bahan bakar dengan menggunakan 
biopelet”, lanjut Lisman. Untuk itu, biopelet juga bisa dijadikan solusi 
alternatif untuk menggantikan bahan bakar kayu yang semakin langka yaitu 
hanya dengan menggunakan bahan limbah kayu yang melimpah di wilayah 
Indonesia. 

Dalam kebijakan energi nasional, target penggunaan energi baru 
terbarukan (EBT) telah ditetapkan sebesar 23% pada tahun 2025. Untuk 
mewujudkan capaian tersebut perlu upaya dari berbagai pihak, di kalangan 
industri, pemerintah, lembaga riset maupun masyarakat. Sosialisasi dan 
inisiasi pemanfaatan energi terbarukan harus tetap terus digalakkan. 

“Mengapa 
biopelet ini perlu 
dikembangkan? ”
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BIO ELEKTRIK ATAU 
BIOTRIK ADALAH 
PEMBANGKIT LISTRIK 
DENGAN SUMBER 
ENERGI YANG BERASAL 
DARI PEMBAKARAN 
LIMBAH ORGANIK.

BIOTRIK
Si Pembangkit Listrik Limbah Organik

Dian Din Yati/YA

Kehidupan manusia, terutama di era digital, tidak 
dapat terlepas dari energi listrik. Ketiadaan listrik 
menyebabkan banyak gangguan di berbagai aspek 
kehidupan. Namun, bagaikan pisau bermata dua, 
proses penyediaan hingga penggunaannya, listrik 
memberikan emisi karbon yang sangat besar pada 
bumi. Upaya untuk mencari sumber energi listrik 
alternatif terus dilakukan untuk mengurangi tingkat 
pemanasan global akibat emisi gas rumah kaca, 
yang salah satunya adalah Karbon Dioksida (CO2). 
Salah satu upaya yang dilakukan LIPI adalah dengan 
mengembangkan penelitian-penelitian untuk mencari 
energi alternatif, sebagai energi baru dan terbarukan 
(renewable energy). Pusat Penelitian Tenaga Listrik 
dan Mekatronik LIPI, menjawab tantangan tersebut 

dengan mengembangkan penelitian pembangkit listrik 
yang dinamai BIOTRIK. 

Bio elektrik atau biotrik adalah pembangkit listrik 
dengan sumber energi yang berasal dari pembakaran 
limbah organik, yaitu biogas. Biotrik dirancang agar mampu 
mengkonversi bio energi (biogas) menjadi listrik. Biogas 
merupakan gas yang dihasilkan penguraian bahan-bahan 
organik oleh mikroorganisme. Komposisi utama dari 
biogas adalah gas metan (CH4), yang memiliki sifat mudah 
terbakar, sehingga biogas dapat dipakai sebagai sumber 
energi alternatif yang ramah lingkungan bagi masyarakat. 
Sebagai sumber energi baru dan terbarukan, biogas mudah 
untuk didapatkan karena bahan bakunya sangat melimpah 
dan tidak terbatas. 

Riset ini dimotori oleh peneliti 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI), Dr. Budi Prawara dan Ahmad 
Rajani, M.T., telah diaplikasikan di 
beberapa daerah, seperti di pondok 
pesantren Internasional Saung Balong 
Majalengka dengan kapasitas listrik 
sampai dengan 1.000 W, selain juga 
diterapkan di Papua, Jambi, dan Bali. 
Aplikasi Biotrik ini diaplikasikan pada 
masyarakat pedesaan terutama 
peternak sapi di daerah dengan 
pasokan listrik yang terbatas. 

Secara singkat, cara kerja Biotrik 
adalah sebagai berikut. Memanfaatkan 
kotoran hewan ternak, terutama 
kotoran sapi dari kandang yang 
langsung dialirkan ke penampung 
kotoran, yang kemudian dicampur air 
dengan komposisi 1:2, bahan baku 
biogas dimasukkan ke dalam digester 
atau reaktor fiber. Proses ini dilakukan 
dalam kondisi anaerobik (tanpa 
oksigen). Biogas yang dihasilkan 
dialirkan melalui pipa plastik ke plastik 
penampung gas untuk kemudian 
dimurnikan sehingga hanya CH4 
atau gas metana yang dapat masuk 
ke dalam tabung gas. Tabung berisi 
gas metana ini dihubungkan dengan 
genset yang telah dikonversi untuk 
dapat menghasilkan listrik.

Banyak manfaat yang didapat dari 
pengaplikasian Biotrik ini. Pemanfaatan 
limbah organik untuk diolah menjadi 
biogas ini selain menjadikan gas dari 
limbah organik menjadi bermanfaat, 
juga dapat mengurangi pencemaran 
lingkungan karena dengan diolahnya 
kotoran hewan ternak maka bibit-

bibit penyakit atau pun bau yang tidak sedap yang ditimbulkan kotoran 
ternak dapat dihindari. Proses pengolahan biogas pun menghasilkan sisa 
penguraian limbah yang dapat diolah menjadi pupuk organik padat dan 
cair. 

Sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. Para penggagas 
penelitian ini berharap, teknologi Biotrik dapat membantu masyarakat 
pedesaan di daerah yang masih minim akses listrik, dapat menyediakan 
listrik sendiri secara mandiri. Harapan lainnya adalah agar teknologi 
Biotrik ini dapat membantu pemerintah dalam menyediakan listrik dan 
pupuk organik, juga mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar 
minyak.
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REZA CORDOVA

112 tahun lalu, plastik sintetik 
pertama kali ditemukan. Penemuan 
besar tersebut menjadi solusi berbagai 
masalah manusia modern di kala itu.  
Namun, hal tersebut  kini menjadi 
ancaman buat manusia, bahkan bisa 
dibilang sebagai bencana. “Bukan 
masalah plastiknya, plastik itu cuma 
benda mati. Benda itu tergantung 
kita yang menggunakan, kendali 
kita dalam penggunaan plastik ini, 
yang jadi penentu seberapa besar 
plastik bisa jadi sumber bencana” ujar 
Muhammad Reza Cordova, ilmuwan 
di Pusat Penelitian Oseanografi LIPI, 
Ancol, Jakarta.

Ilmuwan muda lulusan IPB 
yang sempat jadi dosen dan sudah 
menulis tidak kurang dari 20 jurnal 
penelitian serta 5 buku tentang  sains 
dan teknologi kelautan ini sangat 
menguasai data dan pemahaman akan 
kondisi lautan Indonesia, termasuk 
di antaranya adalah data tentang 
sampah plastik di lautan Indonesia 
yang semakin memprihatinkan.

Per Desember 2017, berdasarkan 

pengamatan per bulan secara  terus-
menerus oleh tim (Puslit) Oseanografi 
LIPI, terdapat 300.000-600.000 ton 
sampah plastik per tahun masuk ke 
laut Indonesia.  Asumsinya ini semua 
berasal dari Indonesia.  Namun 
faktanya, Indonesia terletak di antara 
2 samudera yaitu Samudera Hindia 
dan Samudera Pasifik dan arusnya 
berputar di Indonesia, sehingga 
membuat sampah dari berbagai 
sumber (dari arah utara ke selatan 
dan sebaliknya) stuck dan mengendap 
di lautan Indonesia. Bukan hanya 
sampah yang masuk, tapi juga ikan 
dan berbagai bahan pencemaran 
lainnya. 

Hingga saat ini, pihak LIPI masih 
berusaha secara akademis/ilmiah 
memformulasikan penghitungan 
total sampah dan pencemaran yang 
masuk ke lautan Indonesia. Selama ini 
LIPI menggabungkan 2 metode yang 
digunakan oleh NOAA (National Oceanic 
and Atmospheric Administration) dan 
UNEP (The United Nations Environment 
Programme) untuk menghitung data 
sampah di lautan.  Namun, Reza 

mengatakan bahwa tetap harus dicari 
metode yang lebih tepat dan jelas 
untuk mendapatkan angka yang pasti, 
sehingga LIPI sebagai lembaga resmi 
dapat memberikan naskah akademik 
dan rekomendasi ke pemerintah yang 
nantinya dapat dijadikan acuan untuk 
menangani masalah sampah di lautan 
kita. Reza berharap rekomendasi dari 
LIPI dapat mendorong implementasi 
aksi nasional penanganan sampah 
di laut sesuai Peraturan Presiden RI 
No.83 Tahun 2018 dan Peraturan 
Presiden RI No.97 Tahun 2017 tentang 
pengelolaan sampah dari darat dan 
yang bermuara di laut. 

Reza yang juga merupakan lulusan 
S2 dari IPB di bidang Aquatic Resources 
Managements ini mengatakan bahwa 
saat ini ada kajian untuk kembali 
meneliti pembuatan plastik dari daun, 
karena daun juga mengandung polimer 
bahan pembuat plastik, namun perlu 
dipikirkan supaya plastik berbahan 
polimer alam ini kualitasnya lebih 
kuat untuk digunakan.  Sementara 
itu, pengembangan bakteri pengurai 
plastik masih dalam penelitian, belum 
benar-benar bisa dibuktikan dan 
dipakai untuk menanggulangi plastik. 
“Kita sebagai akademisi harus ngebut 
untuk mempercepat penelitian ini,” 
tambahnya.

Sementara itu, LIPI telah 
menciptakan salah satu inovasi 
pencegahan sampah dari darat 
masuk ke laut yaitu perangkap plastik.  
Menurut Reza, inovasi sederhana ini 
cukup efektif diletakkan di hilir sungai 
sehingga air sungai yang menuju laut 
ditahan/disaring sebelum masuk 
laut.  Namun metode sederhana ini 
masih belum diadopsi oleh semua 
pemerintah daerah di Indonesia.  
Karena begitu kompleksnya masalah 
lingkungan di Indonesia, tidak semua 
pemerintah daerah memiliki dana 
yang cukup untuk fokus pada tindakan 
pencegahan sampah masuk ke laut ini.  
Padahal, 80% sampah di laut berasal 
dari darat dan masuk ke laut melalui 
sungai. 

Berdasarkan pengamatan Reza 
dan tim Puslit pada 9 sungai (7 sungai 
di Jakarta, 1 sungai di Tangerang, dan 

1 sungai di Bekasi), per hari tercatat 1 
ton sampah masuk ke lautan (plastik 
dan lain-lain) dari 7 sungai di Jakarta, 
sedangkan dari Bekasi dan Tangerang 
dari masing-masing 1 sungai itu, per 
hari tercatat 7-8 ton sampah masuk ke 
lautan. Angka ini sungguh mengerikan, 
bukan? 

Menurut Reza, Jakarta punya 
anggaran cukup untuk memasang 
perangkap plastik dengan jarak 
setiap 4-5 km, di 7 sungai yang ada 
di wilayahnya, sementara Bekasi 
dan Tangerang tidak punya anggaran 
untuk itu.  “Bisa dibayangkan betapa 
pemerintah sebagai regulator, 
termasuk regulator anggaran, punya 
peran sangat besar terhadap tata 
kelola penanganan sampah dari darat 
yang menuju ke laut,” ungkapnya. 

“Tapi intinya bukan soal bagaimana 
pemerintah bertindak seperti apa, 
kembali lagi ke masing-masing 
manusia yang hidup di negeri ini, 
banyak yang belum peduli soal isu 
bencana sampah plastik ini,” tutur 
Reza. “Perubahan pola pikir terhadap 
sampah adalah hal yang paling 
sulit diubah, contoh kecilnya adalah 
kedisiplinan memilah sampah mulai 
dari rumah masing-masing yang masih 
sulit diterapkan secara konsisten.”  
Sebagai contoh, ia menerangkan,  
Tokyo membutuhkan waktu pelatihan 
pemilahan sampah rumah tangga 
ini hingga 7 tahun baru berhasil 
dan berlanjut terus sampai dengan 
saat ini.  Tokyo memulai itu semua 
dengan sekitar 30 juta warganya yang 
memang sudah punya disiplin tinggi. 
“Nah, bagaimana dengan masyarakat 
Jabodetabek misalnya yang secara 
jumlah warganya mirip dengan Tokyo, 
tapi tingkat kedisiplinannya masih 
rendah, perlu berapa tahun supaya 
berhasil? Kalau tidak dimulai sekarang 
dan terus konsisten, akan butuh waktu 
berapa lama lagi?,” ujarnya.

Reza menegaskan, “tidak perlu 
menunggu lautan kita rusak dan 
tercemar parah dulu, baru berpikir 
untuk memperbaiki lingkungan 
kita, sadar dan mulai menghentikan 
perusakan lingkungan sebelum hancur 
jauh lebih mudah dan murah daripada 
memperbaiki ketika lingkungan 
sudah hancur.”  Menurut UNEP, untuk 
membersihkan Samudera Pasifik 
Utara dibutuhkan 500 juta USD per 1 
km2.  Bagaimana di Indonesia yang 
biodiversity-nya sangat kaya, ada 

INDONESIA dan Pusaran Sampah Plastik di Lautan 

buah dan sayuran sebagai sumber 
serat bagi tubuh kita.  Serat itu seperti 
jaring di dalam tubuh, yang berfungsi 
menyerap segala macam polutan dan 
membuangnya dari dalam tubuh.” 

Ilmuwan penggemar sepak bola ini 
juga menambahkan, PBB memprediksi 
pada tahun 2044-2050 makanan 
utama manusia akan lebih banyak 
berasal dari laut dibanding dari daratan.  
Sementara segala sampah yang 
ditimbulkan oleh kegiatan manusia 
terutama plastik makin mengancam 
kehidupan di lautan. “Kalau tidak 
sekarang juga kita bertindak menjaga 
kebersihan laut, bisa jadi 20-30 tahun 
ke depan, prediksi terburuknya adalah 
jumlah plastik di lautan akan lebih 
banyak dari jumlah ikan di dalamnya”. 

Triple Helix
Begitu pentingnya menjaga lautan 

supaya tetap bersih, Pemerintah 
Indonesia berupaya mengurangi 
sampah plastik di lautan sampai 70 
persen pada 2025 dengan berbagai 
cara, salah satunya adalah dengan 
menggandeng sejumlah pihak 
yaitu pihak swasta, akademik, dan 
pemerintah sendiri. Sinergi ketiga 
sektor tersebut dikenal dengan 
Triple Helix, yang akan berperan 
dalam mengatasi masalah-masalah 
lingkungan secara berkelanjutan, 
termasuk salah satunya dalam hal 
pengelolaan dan penanganan sampah 
laut.  Salah satu eksekusi sinergi 
ini bisa dilakukan dalam program 
pemilahan sampah yang baik ditambah 
dengan inovasi bank sampah akan 
menimbulkan circular economy yang 
menguntungkan bagi masyarakat, 
pihak swasta dan juga pemerintah. 

LIPI selaku pihak akademik akan 
selalu memberikan rekomendasi ke 
pemerintah berdasarkan dari hasil 
penelitian, tapi tugas mengedukasi 
masyarakat dan pelaksanaan program 
dilakukan oleh pemerintah yang 
bekerja sama dengan pihak swasta 
dan media supaya lebih mudah 
diterima oleh masyarakat.  Media 
berperan penting menjadi jembatan 
untuk mendiseminasikan rekomendasi 
LIPI agar lebih mudah diterima dan 
dipahami oleh masyarakat.

Media berperan penting menjadi 
jembatan untuk mendesiminasikan 
rekomendasi LIPI agar lebih 
mudah diterima dan dipahami oleh 
masyarakat. 

terumbu karang, ikan, mangrove, 
plankton, dan lainnya yang jauh lebih 
beragam dan banyak jumlahnya.   
Kalau sampai semuanya rusak dan 
tercemar bisa dibayangkan biaya 
perbaikannya akan jauh lebih tinggi 
dari yang dibutuhkan di Samudera 
Pasifik Utara.

Ancaman Mikroplastik
Ancaman bahaya sampah plastik 

tidak hanya berhenti di lautan, namun 
juga mengancam kesehatan manusia.  
Menurut kajian dari peneliti Florida 
University, Chelsea Rochman yang 
bekerja sama dengan UNHAS di tahun 
2015, didapati 30% ikan yang ada di 
Indonesia mengandung plastik.  Hal 
ini terbukti dari penelitian LIPI Tahun 
2018 mengenai analisis ikan teri dan 
hasilnya 30-90% ikan teri di Indonesia 
mengandung microplastic.  Padahal 
ikan teri adalah konsumen awal 
makanan untuk ikan-ikan besar yang 
dikonsumsi oleh manusia. Terbukti 
juga di feses manusia Indonesia yang 
diteliti, terdapat microplastic.  Meskipun 
zat ini bisa diurai/luruh dan keluar dari 
tubuh kita namun mikroplastik ini bisa 
menjadi media masuknya polutan yg 
ada di lautan ke dalam tubuh manusia.  
Polutan menempel pada mikroplastik 
dan terbawa masuk ke tubuh kita 
melalui ikan-ikan yang kita konsumsi.  

Microplastic memang sangat 
lembut dan halus, namun ketika 
masuk ke dalam tubuh manusia bisa 
menimbulkan perlukaan, dan luka ini 
bisa menyerap berbagai polutan yang 
menempel pada microplastic.  Apakah 
ini yang menyebabkan semakin 
berkembangnya penyakit kanker di 
tubuh manusia? Boleh jadi demikian, 
namun menurut Reza, hal ini harus 
dikaji lebih mendalam lagi secara ilmiah 
untuk membuktikan kebenarannya. 
“Tapi, jangan sampai hal ini membuat 
kita takut mengkonsumsi makanan 
dari laut ya. Ikan dan berbagai sumber 
makanan dari laut sangat penting 
bagi tubuh dan otak kita, seperti 
misalnya ikan tuna dan tenggiri yang 
banyak mengandung selenium yang 
bisa mengikat merkuri/logam berat 
yang terbawa masuk ke tubuh kita, 
sehingga bisa mereduksi resiko 
paparan polutan dalam tubuh kita,” 
terangnya.

Reza menambahkan, ”Untuk 
lebih amannya, selain banyak 
mengkonsumsi protein dari laut, kita 
juga harus banyak mengkonsumsi 

RW
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inovasi

Energi terbarukan atau sumber energi alternatif 
menjadi kebutuhan yang mendesak. Hampir setiap 
negara berusaha untuk mencari energi terbarukan, baik 
dari energi matahari, angin, air, gas alam, hingga energi 
nuklir. Semuanya memiliki tujuan yang sama. Mencari 
sumber energi pengganti yang lebih aman untuk bumi.

HIDROGEN
Bahan Bakar Alternatif untuk Kendaraan Bermotor

Hidrogen (H2) diproyeksikan 
menjadi salah satu bahan bakar masa 
depan yang ramah lingkungan dan 
lebih efisien. Selain keberadaannya 
yang melimpah di alam, hidrogen 
dapat menghasilkan energi sangat 
bersih karena hanya menghasilkan 
uap air sebagai emisi selama proses 
pembakaran berlangsung. 

Hidrogen merupakan gas yang 
paling banyak terdapat di alam. Gas 
diatomik ini memiliki sifat  tidak 
berwarna, tidak berbau, bersifat non-
logam, bervalensi tunggal, dan mudah 
terbakar. Di alam, hidrogen jarang 
ditemukan sendiri, namun berikatan 
dengan unsur lainnya, karenanya 
dibutuhkan proses khusus untuk 
memproduksi hidrogen. Beberapa 
metode yang umum digunakan 
ternyata menimbulkan emisi karbon 
yang tinggi, karenanya teknologi untuk 
memproduksi hidrogen untuk menjadi 
bahan bakar secara efisien dan ramah 
lingkungan menjadi tantangan yang 
besar.

Salah satu cara memproduksi 
hidrogen adalah melalui reaksi 
biologis mikroorganisme. Hidrogen 
yang dihasilkan dikenal dengan 
nama biohidrogen. Proses sintesa 
hidrogen melalui mikroorganisme 
ini merupakan cara memproduksi 
hidrogen yang ramah lingkungan, 
karena karbondioksida (CO2) yang 
dihasilkan bersamaan dengan 
hidrogen akan dimanfaatkan kembali 
oleh mikroorganisme untuk proses 
fotosintesis (renewable). Mikroalga 
memiliki kemampuan tumbuh yang 
cepat serta tidak memerlukan area 
yang luas untuk kegiatan produksi, 
sehingga memiliki  prospek yang  

sangat  baik  sebagai  penghasil  
energi baru  dan  terbarukan.  Selain 
itu mikroalga  juga  berperan  dalam 
menurunkan emisi  gas  CO2  di  
atmosfer.  Jenis bahan bakar nabati 
yang dapat diperoleh dari mikroalga 
adalah biodiesel, bioetanol dan biogas 
(biohidrogen, biometan, syngas). 
Bioenergi dari mikroalga ini memberi 
harapan bagi ketersediaan sumber 
energi baru dan terbarukan yang 
ramah lingkungan. 

Pada tahun 2017 oleh Pusat 
Penelitian Bioteknologi LIPI 
bekerjasama dengan Pusat Penelitian 
Tenaga Listrik dan Mekatronik LIPI 
dan Feng Chia University, Taiwan, 
untuk mengaplikasikan biohodrogen 
dari mikroalga sebagai bahan bakar 
kendaraan bermotor. Penelitian 
penerapan hidrogen sebagai bahan 
bakar sebenarnya telah dilakukan 
oleh Puslit Telimek LIPI sejak tahun 
2012. Penelitian tersebut melihat 
karakeristik pembakaran campuran 

gas hidrogen  dengan bahan bakar 
minyak jenis solar pada motor diesel 
stasioner. Namun, hidrogen yang 
digunakan masih berasal dari hidrogen 
industri.

Dalam penelitian motor biohidrogen 
ini melibatkan beberapa kelompok 
penelitian di Puslit Telimek LIPI, yaitu 
kelompok penelitian motor bakar yang 
bertugas untuk menyiapkan sistem 
dan integrasinya, kelompok penelitian 
elektronik merancang dan menyiapkan 
sistem kelistrikan, serta kelompok 
penelitian kendaraan listrik bidang 
desain berperan dalam merancang dan 
membuat desain cover dari prototype. 

Arifin Nur, M.T., ketua tim penelitian 
motor biohidrogen LIPI menjelaskan, 
pada prinsipnya motor biohidrogen 
LIPI sama dengan sepeda motor pada 
umumnya, yang membedakan adalah 
tempat penyimpanan bahan bakarnya 
yang harus kuat tekanan tinggi. Tangki 
penyimpanan hidrogen yang dipakai 
dalam penelitian ini dibuat oleh Feng 

Dian Din Yati/YA

HYDROGEN INTERNAL COMUSTION ENGINE VEHICLE

 Rangkaian Komponen Motor Biohidrogen

Chia University dengan menggunakan teknologi metal hydride. 
Tangki ini biasa digunakan untuk tabung bahan bakar fuel 
cell. Selain harus menggunakan tangki penyimpanan khusus, 
sistem saluran bahan bakar yang awalnya menggunakan 
selang karet beberapa bagian harus diganti, penggantinya 
adalah pipa tembaga yang lebih kuat dan beberapa bagian 
lain menggunakan selang karet tekanan tinggi agar tetap 
fleksibel. Injektor motor pun harus diubah menggunakan yang 
tipe gas sehingga dapat beroperasi dengan baik meskipun 
tidak ada cairan yang melumasi. Lalu yang terakhir adalah re-
Mapping ECU untuk menyesuaikan suplai bahan bakar dengan 
udara, karena tekanan hidrogen lebih tinggi dan lebih reaktif.

“Motor biohidrogen merupakan motor yang ramah 
lingkungan, karena selain bahan bakarnya bersih dan berasal 
dari sumber bahan terbarukan, emisi gas buang lebih ramah 
lingkungan (uap air dan NOx) bila dibandingkan dengan 
emisi motor konvensional (CO, CO2, NOx). Selain itu sistem 
konversinya lebih murah dibandingkan dengan sistem fuel 
cell,” tukas peneliti yang menyelesaikan studi magisternya 
di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi 
Bandung (ITB) ini.

Arifin menyatakan, banyak tantangan yang dihadapi 
selama melakukan penelitian penerapan biohidrogen sebagai 
bahan bakar ini. Terutama karena tenggat waktu pengerjaan 
yang relatif singkat, dari bulan Mei 2017 hingga Oktober 2017. 
Karenanya pengembangan penelitian motor biohidrogen ini 
masih harus terus dilakukan. 

Kini, tim penelitian motor biohidrogen LIPI tengah berupaya 
untuk meningkatkan jarak tempuh yang motor biohidrogen 
yang masih relatif pendek (lebih kurang 1 km) yang disebabkan 
oleh kecilnya ukuran tangki hidrogen. Motor biohidrogen LIPI 
juga belum memiliki sistem pengamanan tabung hidrogen 
yang sesuai standar untuk menjaga tabung penyimpanan 
dari benturan keras bila terjadi benturan atau kecelakaan, 
yang mengakibatkan kebocoran dan kemungkinan terjadinya 
percikan api ketika logam bergesekan dengan aspal jalan. 
Analisa terkait uji durability/endurance test terkait komponen 
dalam mesin akibat pembakaran bahan bakar yang memiliki 
sifat berbeda juga menjadi pekerjaan rumah tim penelitian 
motor biohidrogen LIPI.

“Kami masih berfokus pada penelitian dan berupaya 
untuk meningkatkan jarak tempuh dan keamanan motor, 
untuk pengembangan tergantung kebijakan pada level 
pemangku kebijakan. Untuk diproduksi secara masal 
belum tentu bisa, tergantung kebijakan, dan masih menjadi 
pekerjaan besar karena harus membuat platform yang baru 
karena tidak mungkin menggunakan basis sepeda motor 
yang sudah diproduksi pabrikan,” jawab Arifin saat ditanya 
mengenai pengembangan penelitian dan kemungkinan untuk 
memproduksi motor biohidrogen dalam skala industri. 

Dengan berbagai kekurangan dan kelebihannya, meskipun 
hidrogen merupakan salah satu sumber energi baru dan tidak 
akan pernah habis, penerapan energi ini dirasa masih sulit. 
Penelitian untuk penerapan hidrogen sebagai bahan bakar 
pun masih panjang. Penelitian-penelitian lain untuk mencari 
sumber energi baru pun harus terus dilakukan. Manusia 
tidak bisa selamanya bergantung pada bahan bakar fosil. 
Menemukan sumber energi yang tidak akan pernah habis 

dan ramah lingkungan adalah tugas besar umat manusia di 
masa ini.

“Harapannya bukan pada sepeda motor biohidrogennya, 
tetapi lebih pada penemuan sumber bahan bakar baru 
lainnya melalui proses diversifikasi energi. Jika sumber 
energinya ada maka mudah-mudahan teknologi untuk 
mengaplikasikannya akan muncul juga, tetapi jika punya 
kendaraan tetapi tidak punya bahan bakarnya (sumber 
energi) maka kendaraan tersebut hanya akan menjadi sebuah 
gerobak,” pungkas Arifin mengakhiri sesi perbincangan. 
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BATERAI 
MERAH 

PUTIH 

Seiring perkembangan gawai alat elektronik seperti 
handphone, laptop, dan tablet, menuntut adanya suplai 
energi yang bersifat mobile atau pun terpasang pada 
perangkat. Kebutuhan akan suplai energi yang bersifat 
mobile tersebut bisa difasilitasi oleh akumulator energi 
atau baterai.

Sebagai alat penyimpan energi, terdapat jenis baterai 
yang paling banyak digunakan, yakni baterai rechargeable 
jenis Lithium-ion (Li-ion). Konsumsi global baterai Li-ion 
menunjukkan kenaikan signifikan menjadi 500 juta sel Li-
ion atau setara dengan 800 % selama 10 tahun mulai dari 
tahun 2000. Di Indonesia, penggunaan baterai jenis ini 
paling mudah dijumpai pada perangkat smartphone, tablet, 
powerbank, dan laptop.

telepon seluler, laptop, radio, ataupun 
device lainnya yang bersifat mobile; 
atau dapat juga untuk keperluan daya 
tinggi seperti untuk transportasi (heavy 
duty) atau untuk aplikasi yang bekerja 
berat, seperti untuk power supply, UPS, 
mobil, motor, dan sebagainya.

PENGEMBANGAN BATERAI LITHIUM
Pengembangan baterai ini terus 

dilakukan untuk menghasilkan 
performa sel yang handal yaitu memiliki 
usia pakai yang panjang.  Setiap 
komponen sel, terus dikembangkan 
performanya, baik itu elektrolit, 
material anoda, dan katoda. Elektrolit 
yang ada masih bersifat cair, walaupun 
saat ini sedang dikembangkan elektrolit 
yang bersifat padat. Baterai lithium cair 
pada HP ketika over charging atau pun 
over discharging dapat mengakibatkan 
baterai menggelembung atau bahkan 
meledak. Itulah alasan terdapat 
pelarangan di pesawat dalam 
membawa powerbank, baterai, atau HP 
yang berlebihan dayanya.  

Untuk itu, sangat esensial  dalam 
mengembangkan salah satu komponen 
elektrolit baterai yang berbasis solid 
atau padat. Baterai Merah Putih ini 
sendiri masih terus dikembangkan dan 
diteliti lebih lanjut dengan uji performa 
dan uji karakterisasi materialnya yang 
memerlukan waktu yang cukup lama 
dalam memperoleh kondisi alat yang 
optimal. Selain mengembangkan 
baterai berbasis Lithium (Li), LIPI juga 
mengembangkan penggunaan Sodium 
(Na) pada baterai, contohnya mineral 
Na yang diekstrak dari air laut sebagai 
alternatif pengembangan material 
yang berbeda. 

Di Indonesia, yang memiliki 
fokus dalam penelitian baterai tidak 
hanya LIPI, namun juga instansi lain 
diantaranya Badan Tenaga Nuklir 
Nasional (BATAN) dan Universitas 
Sebelas Maret (UNS). Penelitian 
material penyimpan energi ini dilakukan 
oleh hampir seluruh negara di dunia, 
karena ini dapat dijadikan tolak ukur 
yang menentukan penguasaan sains 
dan teknologi energi listrik di masa 
depan. Namun, apabila telah tersedia 
teknologi baterai yang optimal, 
perlu ada regulasi pemerintah yang 
dapat membantu mempercepat alih 
teknologi ke industri dan masyarakat. 

Pusat Penelitian Fisika (Puslit Fisika LIPI) 

BATERAI ISI 
ULANG UNTUK 

KEPERLUAN 
ENERGI DAN 
DAYA TINGGI

Baterai lithium-ion merupakan baterai yang paling banyak 
digunakan karena memiliki kehandalan dibandingkan tipe 
baterai lainnya. Desainnya yang ringan dan kompak serta 
memiliki densitas energi yang lebih besar membuat baterai 
lithium menjadi pilihan dalam aplikasi perangkat bergerak. 
Karena itu dibutuhkan material yang mampu memberikan 
kemampuan densitas energi yang besar dan sekaligus 
mampu memberi daya besar. 

Pada tahun 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) 
mengidentifikasi penggunaan baterai pada komponen 
powerbank sebesar 14 juta unit/tahun, lampu darurat 
sebesar 900 ribu unit/tahun, dan peralatan rumah tangga 
lainnya dengan baterai  sebesar 1,2 juta unit/tahun. Untuk 
pasar smartphone saja, pada tahun 2018, terjual 9,7 juta 
unit smartphone yang menggunakan baterai Li-ion. Data 
tersebut belum termasuk jumlah penjualan tablet dan 
laptop.

Di Indonesia sendiri, belum ada satu pun perusahaan 
yang bergerak dalam bidang baterai sekunder atau baterai 
yang diisi ulang. Untuk itu, teknologi baterai impor begitu 
gencar masuk ke Indonesia. Untuk menopang kemandirian 
bangsa dalam hal teknologi penyediaan energi, kelompok 
penelitian baterai lithium Pusat Penelitian Fisika (Puslit 
Fisika LIPI) melakukan penelitian tentang material baterai.   

Ahmad Subhan, salah seorang peneliti baterai lithium 
menjelaskan bahwa LIPI memiliki salah satu tanggung 

Hardiansyah, Ika Fitriana Hapsari, Annisa Dieni Lestari/YA jawab melakukan perekayasaan 
material untuk penyimpan energi 
atau baterai. “Jika kita terus menerus 
bergantung dengan teknologi luar, 
dan dengan material dari luar, maka 
kita akan sulit bisa mandiri,” jelasnya. 
“Yang dilakukan kami di sini adalah 
mengeksplorasi dengan bahan atau 
material-material yang bersifat lokal. 
Kami terus memperkaya informasi 
adanya kemungkinan material-
material selanjutnya untuk baterai 
yang berbasis bahan lokal,” tambah 
Subhan. Upaya ini diharapkan dapat 
menyediakan atau memfasilitasi 
kebutuhan baterai yang sangat tinggi 
dan terus meningkat pada masyarakat. 

Penelitian baterai lithium yang 
dilakukan di Puslit Fisika LIPI adalah 
mengembangkan material elektroda 
yang digunakan sebagai elektroda 
baterai Lithium-ion. Ada dua jenis 
baterai yang sedang dikembangkan 
yaitu baterai energi dan baterai daya. 
Baterai energi merupakan baterai yang 
digunakan untuk aplikasi pemakaian 
daya rendah, sedangkan baterai 
daya digunakan untuk aplikasi yang 
memerlukan daya tinggi. 

Pengembangan untuk material 
elektroda positif ditargetkan 
memiliki tegangan kerja yang tinggi, 
berkapasitas besar dan memiliki 
ketahanan waktu pakai yang panjang. 
Sedangkan untuk material anoda, 
targetnya hampir sama, hanya saja 
tegangan kerjanya diharapkan rendah 
sehingga akan menghasilkan tegangan 

kerja yang tinggi saat kedua material 
ini dipadukan dalam sel baterai.  

Pengembangan material untuk 
katoda dan anoda baterai lithium 
dengan berbasiskan mangan fospat 
dan titanat, LiMnFeSiPO4 dan NaLiTiO. 
Material ini dikonfigurasikan menjadi 
elektroda katoda dan elektroda 
anoda baterai lithium. Kegiatan yang 
dilakukan dalam pengembangan 
baterai lithium antara lain penelitian 
untuk menguji sel baterai dalam 
tahapan sel koin hingga menjadi 
prototipe baterai dalam bentuk pouch 
cell atau cylinder cell 18650. 

Secara ringkas Subhan menjelaskan 
bahwa baterai lithium merupakan 
baterai isi ulang yang bekerja dengan 
prinsip perpindahan atau pertukaran 
ionik. Saat pengisian (charging) baterai, 
terdapat proses perpindahan muatan 
ionik dari anoda ke atoda, sedangkan 
ketika beroperasi, mengeluarkan listrik 
dari atoda ke anoda. Perpindahan 
muatan ion ini menghasilkan energi 
elektron yang dapat dimanfaatkan 
sebagai sumber listrik. Oleh karena ion 
yang berpindah itu adalah lithium (Li+), 
makanya disebut lithium ion.

APLIKASI BATERAI LITHIUM
Baterai lithium termasuk dalam 

baterai sekunder yang memanfaatkan 
lithium sebagai pembawa muatan 
(charge carrier) yang aplikasinya 
digunakan untuk daya rendah seperti 
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Perkembangan penggunaan energi 
terbarukan yang telah berkembang di 
seluruh belahan dunia turut berimbas pula 
kepada Indonesia. Tren penggunaan sumber 
energi terbarukan seperti tenaga matahari 
meningkat cukup pesat dalam beberapa 
kurun waktu terakhir. 

MICROGRID LIPI 
 Inverter Energi Masa Depan

Data British Petroleum (BP) Statistical  Review, 
menunjukan penggunaan energi terbarukan di 
Indonesia naik 13,5% (CAGR) dari 2 juta ton sbm 
(Setara Barel Minyak) menjadi 7,1 juta ton sbm pada 
periode 2007–2017. Sistem konversi dan integrasi 
energi yang efisien menjadi salah satu tantangan 
penerapan energi terbarukan yang harus dijawab ke 
depannya.

Sebagai salah satu bentuk penerapan tersebut, 
Pusat Penelitian Tenaga Listrik dan Mekatronik 
LIPI (Puslit Telimek LIPI) menciptakan sebuah 
perangkat Smart Microgrid LIPI yang memiliki 
kemampuan untuk mengkonversi semua sumber 
energi sehingga cukup dengan satu inverter energi 
listrik dapat dirasakan. Sumber energi yang dapat 
digunakan tidak hanya sinar matahari, namun juga 
angin, air, dan biogas juga bisa dikonversi jadi listrik. 
Peneliti Puslit Telimek LIPI, Agus Risdiyanto, juga 
menjelaskan bahwa energi yang belum terpakai 
juga bisa disimpan dalam baterai. 

Dalam implementasi dari teknologi ini, Puslit 
Telimek LIPI telah menerapkan kemampuan 
Smart Microgrid pada sebuah proyek percontohan 
di Pondok Pesantren Baitturahman, Ciparay, 
Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang memiliki 
luas mencapai 35.000 m2, dan mereka mampu 
memasok kebutuhan listrik secara mandiri. 

Selain itu, kombinasi teknologi Biogas yang menghasilkan 
energi dari kotoran hewan ternak dan panel surya yang 
terpasang di salah satu bagian pondok menjadi sumber energi 
tambahan bagi Ponpes yang telah berdiri selama 25 tahun 
tersebut. Satu tambahan pasokan energi alternatif juga berasal 
dari air di mana teknologi Mikro Hidro LIPI turut dipasang di 
sana. Total ada 3 energi terbarukan yang menjadi penghasil 
listrik tambahan bagi Ponpes Baitturahman. Smart Microgrid 
menjadi kepingan pelengkap puzzle proyek percontohan 
tersebut. Microgrid ini menyatukan semua beban keluaran 
potensi listrik dan didistribusikan secara efisien karena hanya 
menggunakan satu infrastruktur.

Anton Surahmat/YA

   INVERTER MICROGRID

Implementasi Microgrid LIPI ini juga telah 
merambah tanah Papua. Salah satu penyedia 
wisata berbasis tempat tetirah, Kri Eco Resort, 
Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, 
menjadi objek integrasi energi terbarukan yang ada 
di sana. Kombinasi sumber energi matahari dan 
diesel diintergrasikan dengan Microgrid. Hasilnya, 
Smart Microgrid membantu menghemat hingga 50% 
konsumsi bahan bakar diesel untuk genset. 

Keunggulan lain yang dimiliki oleh Smart Microgrid 
ialah kemampuannya dalam menyimpan daya 
sisa kelebihan yang dihasilkan oleh sumber energi 
terbarukan. Di mana sumber energi itu bahkan dapat 
dijual kembali kepada PLN. “Di pasar banyak kita 
temui inverter yang memiliki fungsi umum sama tapi 
mereka bersifat on–grid, terkoneksi langsung dengan 
PLN sehingga tidak bisa menyimpan sisa kelebihan 
daya,” jelasnya. Sehingga apabila PLN mati kita masih 
bisa menggunakan daya cadangan yang berasal dari 
baterai. Layaknya UPS dalam skema penggunaan 
komputer.

Smart Microgrid memiliki prospek besar untuk 
menjadi solusi alternatif problematika energi di 
daerah-daerah pelosok di tanah air. Terlebih bagi 
Indonesia, dimana matahari bersinar sepanjang 
tahun. Pendayagunaan energi baru dan terbarukan 
sudah sepantasnya menjadi prioritas pembangunan 
pemerintah. Kesulitan infrastruktur jalan bagi 
masuknya aliran listrik PLN di beberapa wilayah 
terisolir bisa diatasi dengan memanfaatkan sumber 
energi matahari, angin, hingga kinetik air. Apalagi 
ada dorongan kebijakan pemerintah dimana tahun 
2025, Indonesia diharapkan mampu meningkatkan 
persentase pemanfaatan energi terbarukan sekitar 
25%.

Terlebih, saat ini telah ada kebijakan pemerintah 
yang mengatur tata cara penjualan kelebihan daya 
kepada PLN. Sehingga kelebihan daya dari sumber-
sumber energi terbarukan justru dapat menjadi potensi 
pemasukan tambahan yang menguntungkan. Hal 
tersebut sejalan dengan prioritas pemerintah dalam 
mendorong pengembangan dan penggunaan energi 
terbarukan di masa mendatang.

Teknologi Smart Microgrid diakui oleh Agus masih 
perlu dikembangkan. Salah satu yang paling utama 
ialah baterai. Teknologi penyimpanan baterai masih 
harus berkembang dan ditingkatkan agar kualitas dan 
kuantitas daya penyimpanan dapat semakin melonjak. 
Selain itu, ukuran Microgrid yang terbilang besar juga 
menjadi target lain dalam pengembangan teknologi 
Smart Microgrid ke depan. Tim Pengembang Smart 
Microgrid ingin menjadikan alat ini lebih ringkas sehingga 
lebih mudah untuk dibawa. 

inovasi

Smart Microgrid, sistem konversi 
terintegrasi dari berbagai sumber 
energi menjadi listrikDO

K: 
LIP

I

DO
K: 

LIP
I

DO
K: 

LIP
I



SAINESIA  Edisi 02/ 2019  I  3332  I  SAINESIA  Edisi 02/ 2019

milenial & sains

Amerika, selintas mendengar negeri Paman Sam 
disebut, pikiran kita tertuju kepada Patung Liberty yang 
ikonik di Manhattan, New York. Belum lagi kawasan 
Hollywood, tempat diproduksinya film-film box office dunia 
yang terletak di Los Angeles, maupun hangatnya paparan 
sinar mentari di pantai-pantai indah San Jose di California. 
Namun jangan salah, selain terkenal  sebagai destinasi 
turis mancanegara. Ratusan bahkan ribuan orang datang 
ke negeri ini dengan berbagai tujuan, salah satunya adalah 
untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. 

Seperti halnya delapan remaja Indonesia yang datang 
ke Amerika pada awal Mei tahun ini. Kepergian para remaja 

Society For Science & The Public

Delegasi Indonesia Pada IPTEK 

ISEF 2019

is so much important than whether or not they win a prize at a 
Science Fair. “Beyond competing, the mission is tackling some 
of the world’s most pressing issue, like access to energy or 
clean water” Bukan hanya berkompetisi tetapi bagaimana 
para peneliti  menjadi pemberi solusi isu-isu dunia seperti 
akses terhadap energi atau air bersih.

Lanjut dengan membakar motivasi remaja dengan 
slogan “Every scientist is a superhero and the biggest power 
of superhero is to work with other superheroes - setiap 
ilmuwan adalah seorang pahlawan, kekuatan terbesar 
seorang pahlawan adalah untuk bekerjasama dengan 
pahlawan lainnya-“. Betapa kita diingatkan bahwa untuk 
memiliki peranan yang signifikan, seseorang tidak bisa 
bekerja sendiri. Kolaborasi dan kerjasama yang solid akan 
menghasilkan hasil yang lebih sempurna dan dampak yang 
lebih besar. 

BERANI
BERMIMPI!

Goes to Intel 
ISEF 2019

Goes to 
America!!!

“Rasanya seperti mimpi untuk pergi 
ke Amerika, terlebih untuk ikut ambil 

bagian di ajang kompetisi ilmiah 
bergengsi di dunia seperti IISEF”

Yutainten/YA

tersebut tidak semata-mata untuk berliburan ataupun 
bersenang-senang belaka, dengan berbekal kerja keras 
hampir dua tahun, mereka datang untuk berkompetisi 
di ajang kompetisi ilmiah terbesar di dunia yakni  Intel 
International Science and Engineering Fair (IISEF). IISEF 
adalah perhelatan dan kompetisi ilmiah tahunan remaja 
pra-kuliah dari seluruh dunia yang diselenggarakan oleh 
Society For Science & The Public sejak tahun 1950. Ajang 
ini menampilkan ratusan invensi dari para pemenang  
kompetisi ilmiah di wilayah negara bagian maupun negara-
negara lainnya di dunia yang berafiliasi dengan ajang IISEF. 
Menariknya, hadiah sebesar 4 juta dollar ditawarkan oleh 
panitia penyelenggara dalam bentuk tidak hanya uang 
tunai, tetapi melalui penghargaan dan beasiswa.  

Yup, mereka adalah para peneliti dan inventor muda 
dengan lima projek penelitian. Sebagai lulusan terbaik  
dari kompetisi ilmiah Lomba Karya Ilmiah Remaja (LKIR) 
yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia (LIPI), mereka bersaing dengan lebih dari 1800 
remaja terbaik dari 80 negara dari seluruh dunia. 

Tahun ini, Phoenix yang berlokasi di Pennsylvania dan 
dikenal sebagai “Arizona’s Urban Heart” atau jantungnya 
Arizona, mendapat kesempatan kembali untuk menjadi 
tuan rumah ajang kompetisi IISEF setelah terakhir kali 
dilakukan pada tahun 2016 lalu. Bertempat di Phoenix 
Convention Center, selama  tujuh hari dari tanggal 12- 18 
Mei 2019, para remaja terpilih di seluruh dunia mengikuti 
rangkaian kegiatan IISEF  yang tidak hanya ajang kompetisi 
dan eksibisi, tetapi juga ajang untuk membangun jejaring, 
mengenal kota Phoenix maupun ajang untuk bertukar 
informasi melalui workshop dan kegiatan symposia.

Ada hal yang cukup menarik, dilontarkan oleh Maya 
Ajmera, The Director of Intel Foundation, dalam acara 
pembukaan IISEF 2019, “What these students are fighting for 

Bermimpi itu WAJIB
“Rasanya seperti mimpi untuk pergi ke 

Amerika, terlebih untuk ikut ambil bagian di 
ajang kompetisi ilmiah bergengsi di dunia 
seperti IISEF” ungkap I Made Wiratathya 
Putramas atau yang biasa dipanggil Dera, salah 
satu remaja Indonesia yang menjadi peserta 
di ajang tersebut. Melalui penelitiannya yang 
bertajuk ”Potential Identification and Application 
of the Rhizophora apiculata and Sonneratia 
alba as a Bio Antifouling Agent for Antifoulant 
Paints, Dera beserta rekan satu timnya, 
Carolline Mathilda, meneliti potensi zat aktif 
dari tumbuhan mangrove jenis Rhizophora 
apiculata yang terdapat di pantai Serangan, 
Bali untuk bahan baku cat ramah lingkungan 
pada kapal laut.

Dera dan Carol adalah salah satu tim 
binaan LIPI yang juga merupakan pemenang 
Bidang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) LKIR LIPI 
2018. Para pelajar SMA Negeri 3 Denpasar 
tersebut berhasil mendapatkan Special Award 
kategori Physical Science dari Sigma Xi, sebuah 
organisasi keilmuan internasional. Keduanya 
meneliti potensi zat aktif dari tumbuhan 
mangrove jenis Rhizophora apiculata yang 
terdapat di pantai Serangan, Bali untuk bahan 
baku cat ramah lingkungan pada kapal laut. 
“Kami tidak menetapkan target yang terlalu 
tinggi pada ajang ini. Namun penghargaan 
yang berhasil kami raih ini menjadi sepadan 
dengan beberapa kesempatan yang harus 
kami lewatkan agar kami bisa fokus pada 
penelitian ini. Kami bisa berjalan dengan kepala 
tegak menuju panggung penghargaan dengan 
rasa bangga. Rasanya seperti aktor berjalan 
ke panggung untuk mendapatkan piala Oscar” 
gelak Dera.

Senada dengan rekan senegaranya, 
Samanta Michaela, pelajar SMAK Penabur 

Delegasi berfoto bersama kepala LIPI sebelum bertandang ke Amerika

 Ekspresi Gembira atas penghargaan yang diterima delegasi Indonesia Pada IPTEK ISEF 2019
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Gading Serpong tersebut mendapatkan Special 
Award dari Patent and Trademark Office Society untuk 
karyanya C-Rice: Computational and Experimental Design 
Development of Transgenic Rice. Samantha yang meneliti 
teknologi genetika untuk menghasilkan beras berprotein 
hewani untuk akses pangan bagi keluarga miskin tersebut 
berhak atas uang tunai sebesar USD 500. 

Selain itu, Indonesia diwakili oleh William dari SMA 
Santa Laurensia dengan proyek penelitian terkait 
modifikasi teknologi sayap pesawat untuk efisiensi dan 
keselamatan penerbangan;; Angeline Freshbi Chesa 
Halim dan Anglila Siddha Paramarthastri (SMA Negeri 
8 Yogyakarta) yang mengembangkan terapi autisme 
online berbasis kanal YouTube; serta Putu Diwyandaani 
Priyahita dari SMA Negeri 7 Denpasar yang meneliti 
potensi listrik dari mikrolga (Biological Photovoltaic).

Indonesia juga akan mengirimkan delegasi 
untuk mengikuti program  Broadcom MASTERS® 
International and Official Observer to Intel ISEF .  Program 
ini diperuntukkan bagi siswa setingkat SMP atau 
sederajat untuk melihat kegiatan Intel ISEF serta berbagi 
pengalaman dan proyek penelitian dengan 26 delegasi 
dari 19 negara.

Dalam kegiatan tersebut, Indonesia diwakili oleh 
Shafina Amelia Kansa dari Madrasah Tsanawiyah 
Negeri 2 Kediri yang merupakan finalis LKIR LIPI tahun 
2018 bidang ilmu pengetahuan hayati. Shafina akan 
membagikan proyek penelitiannnya tentang penggunaan 
daun sengon (Paraserianthes falcataria) dan cabai rawit 
(Capsicum frustences) untuk menggantikan pemakaian 
karbit pada pemeraman pisang Cavendish. 

How to be Excellence in S&T
Ajang Intel ISEF tidak hanya menampilkan ribuan 

remaja jenius datang dari seluruh penjuru dunia dengan 
riset dan teknologi yang canggih, coba kamu bayangkan 
jika  tiba-tiba muncul sekelompok orang yang pernah 
mendapatkan penghargaan ilmiah bergensi. Intel ISEF 
melakukan hal itu! Kesempatan langka untuk berdialog 
dengan Nobel Laureates pun dimiliki para remaja finalis 
IISEF 2019 dalam sesi diskusi panel dengan tema 
“Excellence in Science and Technology”. 

Dalam diskusi tersebut, para Nobel Laurates 
menekankan beberapa hal penting jika seorang remaja 
ingin mengembangkan kemampuan penelitian mereka;

Seperti juga yang diungkapkan oleh Laksana Tri 
Handoko, Kepala LIPI, pada acara pelepasan Finalis Intel 
International Science and Engineering Fair (IISEF) 2015 di 
LIPI Jakarta (10/05). “Kalian sudah menjadi Pemenang. 
Kesempatan untuk berlaga di Intel ISEF adalah sesuatu 
yang diraih dengan usaha dan Kerja keras, bukan suatu 
yang diraih dengan pemberian. Siapkan diri, berikan yang 
terbaik, dan bergaulah dengan teman-teman dari Negara 
lain. Jangan pulang menjadi the loser dan tetaplah jadi 
the winner dengan mendapatkan jejaring di pergaulan 
international” pungkas Laksana.

Suarakan “SUARA”-mu
Idealnya setiap pameran yang dipenuhi tanya jawab 

akan mengundang perdebatan yang hangat. Akan tetapi, 
coba kamu bayangkan, diantara ribuan projek sains dan 
iptek di Intel ISEF, para pengunjung akan cenderung 
menjadi “pemilih” untuk menikmati penjelasan para 
inventor muda ini. beberapa strategi yang dilakukan oleh 
para peserta adalah memberikan penampilan yang sukar 
dilupakan oleh setiap orang.

Pada sesi kunjungan publik, beruntunglah para peserta 
yang datang dari negara-negara dengan budaya yang kaya, 
kita sebut saja Asia seperti Indonesia, Jepang, Thailand, 
atau Malaysia, mereka menyuarakan hasil penelitiannya 
melalui kostum-kostum nasional maupun pakaian 
tradisional di negara mereka. Hanya satu kata untuk 
mendeskripsikan penampilan mereka, EYE-CATCHING!

Memang, peserta dari negara lain yang rata-rata 
menggunakan pakaian formal seperti jas dan dasi pun 
tidak luput dari perhatian pengunjung, terlebih jika mereka 
menampilkan prototype canggih maupun topik-topik 
hangat yang menjaring perhatian komunitas global. 

Satu saran dari pengunjung pameran Patrick, seorang 
mahasiswa strata satu dari Arizona State University 
adalah “Suarakan ’suaramu’ buatlah kami mengerti apa 
maksud penelitian kalian. Mengapa hal tersebut penting 
untuk dilakukan, dan yakinkanlah kami untuk mengerti 
bahwa penelitian kalian itu kontributif atau berpotensi 
untuk komunitas global. Semua karya finalis Intel ISEF 
menakjubkan tapi kemaslah penelitianmu agar lebih 
menakjubkan. Hal itulah yang kami cari ketika mengunjungi 
pameran sains” tegasnya mantap.

Semoga peneliti remaja kita mampu untuk 
menyuarakan projek mereka dan menginspirasi para 
pembaca untuk melakukan hal yang sama. “Suarakan 
suaramu”.

REMAJA INDONESIA 
RAIH PENGHARGAAN DALAM KOMPETISI 
SAINS BERGENGSI ASEAN
Lima pelajar Sekolah Menengah Atas Pemenang LKIR LIPI tahun 2018  mengikuti ajang The 5th ASEAN Student Science 
Project Competition (ASPC) yang diselenggarakan di National Science Museum, Thailand, pada 21-27 Juli 2019. Tujuan ASPC 
ini adalah  untuk menyelenggarakan kegiatan integratif antara pemuda Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), siswa sekolah 
menengah terpilih dari berbagai negara dalam berpartisipasi dengan mempresentasikan proyek sains mereka di National 
Science Museum. Dalam kompetisi tersebut, tiga anak Indonesia berhasil memperoleh Emas dan Perunggu atas penelitian 
mereka di bidang Fisika dan Ilmu Terapan.

Retno Darwanti/YA

Lomba Karya Ilmiah Remaja

ASEAN Student Science Project Competition (ASPC) 
merupakan kompetisi sains bagi siswa se-ASEAN yang 
diselenggarakan oleh Museum Sains Nasional Thailand 
bekerja sama dengan Masyarakat Ilmu Pengetahuan 
Thailand di bawah Perlindungan Yang Mulia Raja Thailand. 
Sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan 
negara ASEAN, kegiatan integratif ini, para siswa sekolah 
menengah terpilih dari berbagai negara berpartisipasi 
dengan mempresentasikan proyek sains mereka di NSM. 
Tidak hanya berkompetisi, namun juga mereka didorong 
untuk menerapkan proses dan keterampilan ilmiah, dan 
memahami konsep teknologi dan inovatif dengan dibekali 
berbagai workshop. 

Lomba tersebut merupakan kolaborasi antara Ministry 
of Higher Education, Science, Research and Innovation dan 
The Science Society of Thailand. Kegiatan utama dari ASPC 
ke-5 ini adalah kompetisi sains untuk siswa menengah 

tingkat ASEAN dimana mereka berkesempatan untuk 
mempresentasikan hasil penelitian dan pikiran kritisnya 
dalam memecahkan berbagai permasalahan yang ada. 
Dalam ASPC 2019, terdapat tiga kategori lomba yaitu 
Applied Science, Physical Science, dan Biological Science.

Kompetisi ini dihadiri siswa grade 9-12 dari 8 negara 
ASEAN untuk mempresentasikan hasil penelitian dan pikiran 
kritisnya dalam memecahkan berbagai permasalahan yang 
ada.  Siswa-siswa yang mewakili Indonesia dalam ASPC 
2019 merupakan para pemenang dari Lomba Karya Ilmiah 
Remaja (LKIR) Ke-50 Tahun 2018 yang diselenggarakan 
oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 

Ke-5 siswa yang telah terpilih sebagai wakil Indonesia 
dalam ajang tersebut adalah Gabriela Fernanda Mandagi dan 
Elena Soegiharto yang berasal dari SMA Santa Laurensia, 
Banten dengan judul riset “Strip Biodetektor Pemcemaran 
Ion Logam Berat” telah bertanding dalam kategori Applied 

Janganlah berhenti untuk bermimpi, cita-citalah yang 
membawa kalian menuju tingkatan hidup yang tidak 
bisa dibayangkan.

Be Inspired, carilah sumber inspirasi karena akan 
memberimu motivasi untuk bermain-main dengan ide 
dan menciptakan solusi bagi permasalahan yang ada 
di sekitar kita.

Koneksi itu HARGA MATI, inovasi dapat dibentuk 
ketika semua pihak bekerja bersama-sama bahkan 
hingga lintas multidisiplin ilmu dan membangun semua 
ide dari dasar.

Berinovasi melalui tantangan, inovasi adalah bekerja 
terhadap tantangan dan bekerja untuk memecahkan 
tantangan tersebut

Selalulah bermain-main, beberapa penemuan hebat 
muncul ketika ilmuwan sedang bermain-main dengan 
sesuatu. 

Tidaklah masalah untuk menghdapi kegagalan. 
Pengalaman itu akan membawa sebagai jalan untuk 
memulai kembali dan arah menuju penemuan yang 
hebat.
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Prof. Dr. Tukirin Partomihardjo.

Science. Sedangkan Javan 
Hammurabi Rumi dari SMA Taruna 
Nusantara, Jawa Tengah, maju 
dengan penelitian “Pemanfaatan 
Lendir Bekicot Taman (Achatina fulica) 
sebagai Pengurai Kantung Belanja 
Plastik Bekas” berada di kategori 
Biological Science. Kemudian, Yumna 
Shafa Nuha Afifah dan Ayu Alfianita 
Rahmah dari SMA Progresif Bumi 
Shalawat, Jawa Timur berkompetisi 
dalam kategori Physical Science dengan 
judul “Pemanfaatan Limbah Kulit 
Pisang (Musa acuminate x balbisiana) 
sebagai Substrat untuk Pembangkit 
Tenaga Listrik Alternatif Microbial Fuel 
Cell (MFC)”. 

Dari ajang tersebut para remaja 
Indonesia telah berhasil menggondol 
penghargaan yaitu Yumna Shafa Nuha 
Afifah dan Ayu Alfianita Rahmah dari 
SMA Progresif Bumi Shalawat, Jawa 
Timur berkompetisi dalam kategori 
Physical Science dengan proyek 
pemanfaatan limbah kulit pisang 
sebagai bahan bakar alternatif tersebut 
telah berhasil menyabet penghargaan 
First Prize sementara Gabriela Fernanda 
Mandagi dan Elena Soegiharto yang 
masih duduk dibangku sekolah SMA 
Santa Laurensia, Banten dengan judul 
riset strip biodetektor limbah-nya 
telah dinobatkan sebagai penerima 
penghargaan Consolation Prize.

Pada tahun sebelumnya, kelima 
siswa tersebut telah mendapatkan 
bimbingan dari peneliti LIPI dalam 
melakukan penelitiannya hingga 
memperoleh gelar juara LKIR dalam 
bidangnya. Mereka mendapatkan 
mentoring yang komprehensif dari 
peneliti LIPI dalam melakukan proses 
penelitian. Selain berkompetisi 
dengan siswa dari seluruh ASEAN, 
mereka juga terlibat dalam berbagai 
kegiatan edukasi antara lain study 
tour ke sejumlah tempat serta 
kegiatan ilmiah dan workshop yang 
mampu meningkatkan pola pikir yang 
sistematis dan ilmiah serta kolaborasi 
antar siswa. Pada kesempatan 
ajang ASPC 2019 di Thailand ikut 
mendampingi dari LIPI antara lain: Dr. 
Haznan Abimanyu (Physical Science 
Judge), Dwie Irmawaty Gultom, Ph.D. 
(Official LIPI) dan Yudie Aprianto, M.S. 
(Official LIPI). 

Prestasi para remaja ini 
merupakan bagian dari milestone 
dalam mengembangkan minat dan 
talenta serta potensi mereka dalam 
riset maupun berpikir kritis dalam 
ikut memecahkan permasalahan 
yang dihadapi masyarakat saat ini. 
Selain itu, nilai plus dari kegiatan ini 
adalah mereka dapat membangun 
networking dengan siswa dari 
berbagai negara untuk menambah 
wawasan dan berkolaborasi dengan 
mereka untuk proyek ke depan. 
“Apalagi jika mereka nantinya bercita-
cita ingin menjadi seorang peneliti 
handal di bidangnya, maka tidak bisa 
terlepas dari networking yang terbina 
selama ini dengan para peneliti dari 
seluruh negara” ungkap Laksana 
Tri Handoko, Kepala LIPI, saat acara 
pelepasan Finalis ASPC di LIPI Jakarta 
(19/07). 

BERPIKIR OUT OF THE BOX
Yumma Nafah Shufa Afifah yang 

masih berstatus sebagai pelajar di 
SMA Progresif Bumi Shalawat, Jawa 
Timur, bersama Ayu dalam satu tim 
risetnya telah menelorkan prestasi 
sebagai First Prize untuk bidang 
Physical Science. Pecinta pelajaran 
matematika dan masakan rendang 
ini, mengungkapkan hal berkesan 
saat melakukan penelitian adalah 
mendapatkan banyak ilmu baru yang 

KEGAGALAN BERBUAH PRESTASI
Elena Soegiharto bersama Gabriella Fernanda 

Fandagi adalah murid SMA Santa Laurensia Banten 
yang berhasil menyabet Consolation Prize untuk bidang 
Applied Science. Elena menyukai pelajaran Mathematika 
atau Kimia, karena menurutnya pelajaran ini menantang 
dan membutuhkan pemikiran ekstra untuk menemukan 
jawaban. Lahir di Jakarta, 17 tahun lalu, Elena aktif untuk 
melakukan penelitian. Selain itu, ia juga berminat dalam 
kegiatan lain, “ingin melakukan volunteer work dalam 
bidang kesehatan khususnya untuk kemanusiaan“, jelas 
Elena. Harapan Elena adalah bisa menambah pengalaman 
lagi dalam lomba sains lain di luar negeri dan bertemu 
dengan banyak murid dari berbagai negara. 

Lain halnya dengan rekan penelitiannya, Gabriel 
Fernanda Mandagi sangat menyukai pelajaran Biologi dan 
Matematika. Nanda begitu sapaan Gabriel ternyata hobi 
Nanda bertolak belakang dengan pelajaran favoritnya. 

Nanda suka sekali hiking, karena pemandangan selama 
pendakian sangat indah dan selalu ada rasa bangga serta 
kepuasan tersendiri setiap kali mencapai puncak gunung 
dan berhasil melewati rintangan pendakian. 

Menurut Nanda, hal yang sangat berkesan saat 
melakukan penelitian atau pra riset adalah  berusaha untuk 
berhasil melaksanakan metode pembuatan yang tepat. 
Walaupun saat melakukan riset, ia berkesempatan rehat 
dari laboratorium hanya sebentar untuk istirahat makan, 
sempat luka tergores tangannya, gagal beberapa kali saat 
uji lab, dan pulang sekolah paling terakhir, tetapi semuanya 
menjadi pengalaman yang menarik baginya. “Kegagalan-
kegagalan selama risetlah yang mendorong kami untuk 
menang” ujarnya. 

Saat timnya dinyatakan mendapatkan penghargaan, 
Nanda mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada 
Tuhan YME, keluarga, sekolah, pendamping serta mentor 
LIPI, pembimbing, dan teman-teman atas pencapaian 
ini. “Kemenangan ini tidak pernah saya bayangkan, 
tetapi saya selalu bermimpi bisa memiliki prestasi yang 
membanggakan yang sampai akhirnya, karya penelitian 
saya bisa mendapatkan penghargaan di tingkat ASEAN” 
tutupnya.

MENGUNGKAP MISTERI DENGAN RISET
Selain dua tim sebelumnya, satu-satunya tim yang 

beranggotakan tunggal adalah Javan Hammurabi Rumi 
dari SMA Taruna Nusantara, Jawa Tengah dengan 
penelitiannya tentang lendir bekicot untuk pengurai 
sampah plastik, berada di kategori Biological Science. Lahir 
17 tahun lalu di Surakarta, Javan memilih Biologi sebagai 
pelajaran favoritnya. “Biologi itu merupakan ilmu yang 
penuh misteri dan mengundang rasa keingintahuan aku 
untuk suatu rahasia yang dimiliki oleh makhluk hidup yang 
mana dapat kita manfaatkan untuk kepentingan masa 
depan yang lebih baik,”ungkap Javan.

Javan yang hoby main game dan gitar ini juga memiliki 
minat mempelajari hal-hal baru yang kemungkinan 
berguna di masa depan, seperti: programming, graphic 
design, dan videografi.

milenial & sains

tidak didapatkannya sewaktu di sekolah, walaupun pastinya ada kesulitan 
yang dihadapi seperti sulitnya membagi waktu antara sekolah dan kegiatan 
penelitian. Selain itu, ia menyampaikan bahwa dalam melakukan penelitian kita 
selalu dituntut untuk berpikir out of the box. Rencananya setelah lulus sekolah 
Yumma berkeinginan untuk melanjutkan studinya dengan mengambil jurusan 
digital economy di Singapura. “Karena bidang ini sangat menarik di masa yang 
akan datang semua akan bergantung pada dunia digital” ujarnya.

Berpenampilan sederhana, Ayu Alfianita Rahmah yang merupakan partner 
penelitian Yumna ini, memilih Fisika sebagai pelajaran favorinya, karena 
menurutnya unik dan menyenangkan untuk dipelajari. Kebanggaan dan 
kebahagiaan terpancar pada raut wajah Ayu saat menerima award tersebut, 
“Harapan ke depan, risetnya dapat diaplikasikan dan bermanfaat untuk 
masyarakat,” ungkap Ayu. 

Rencana setelah lulus sekolah, ia ingin melanjutkan studi di Teknik Lingkungan 
ITB, “karena saya sangat prihatin melihat kondisi lingkungan di Indonesia, saya 
berharap saya bisa berkontribusi dalam merevitalisasi kondisi lingkungan kita 
agar menjadi lebih baik”, lanjut Ayu. Melalui penelitiannya, Ayu berharap bisa 
membantu mengurangi banyaknya sampah yang ada dan menjadikan Indonesia 
negara yang asri dan menyejukkan.

Atas prestasi dan kesempatannya ini, ia 
berterima kasih sebesarnya-besarnya kepada 
seluruh pihak, baik orang tua, pembimbing dari 
sekolah dan LIPI, serta teman-teman yang ikut 
mendukungnya selama ini. 

Keinginan Javan, setelah lulus adalah ingin 
kuliah dengan mendapatkan beasiswa di luar 
negeri  dengan jurusan teknik biomaterial atau 
metalurgi  di China atau Jepang dan membangun 
suatu usaha dengan teman teman saya. Ia ingin 
menjadi pengusaha yang dapat mengangkat 
indonesia menjadi negara yang dapat bersaing 
dengan negara lain.

Javan menceritakan bahwa ide mengangkat 
penelitian tersebut muncul dari tantangan 
pembimbingnya ketika ditanya masalah 
lingkungan atau polusi apa yang dihadapi oleh 
kita. Ia berpendapat bahwa saat ini masalah 

lingkungan yang paling parah adalah sampah plastik, dan 
dari situ muncul rasa ingin tahu Javan yang kuat sehingga 
dia memutuskan meneliti apa yang dapat mengurai 
sampah plastik ini.

Selain LKIR, segudang prestasi telah diraih oleh Javan, 
seperti kompetisi seperti Indonesian Mathematic Modelling 
Challenge (meraih Silver) dan Indonesian Science Enterprise 
Challenge (meraih Bronze).

Javan berpesan untuk teman-teman yang ingin ikut 
kompetisi ilmiah atau bagi yang memilik minat meneliti, 
“Beranilah berpikir beda, walau mereka (orang lain) belum 
paham langsung tentang apa mau kalian dari risetnya, 
jangan down karena keraguan dari orang lain, malah bisa 
jadi dorongan untuk hasil yang lebih baik lagi” pungkasnya 
dengan mantap.

Semoga peneliti remaja kita mampu untuk mewujudkan 
cita-cita penelitian mereka dan menginspirasi para 
pembaca untuk melakukan hal yang sama. Terus maju 
untuk generasi sains Indonesia, science selalu menunggu 
inovasi-inovasi karya anak bangsa.
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REMAJA DI PIRN:  
MERISET ITU KEREN, YUK IKUTAN!

Prolog
Berbicara tentang remaja seakan 

tak habis-habisnya dibahas. Remaja 
yang oleh para ahli dan peneliti 
disebut sebagai generasi milenial 
atau generasi Y, umumnya lahir awal 
1980-an dan pertengahan tahun 1990-
an hingga awal 2000-an sebagai 
akhir kelahirannya. Generasi ini 
umumnya ditandai oleh peningkatan 
penggunaan komunikasi, media, dan 
teknologi digital. Dan saat ini sudah 
tak bisa dipungkiri lagi bahwa dengan 
menguasai komunikasi, media 
dan teknologi digital menjadikan 
sebuah keniscayaan bahwa dunia 
berada dalam pandangan dan 
genggamannya. Lalu bagaimana 
caranya kita tidak hanya membuat 
dunia dalam pandangan dan 
genggaman saja, tetapi juga 
mengubah dunia? Tak pelak 
jawabannya adalah lewat riset atau 
penelitian orang dapat mengubah 
dunia.  

Riset, secara harfiah adalah 
penyelidikan (penelitian) suatu 
masalah secara bersistem, kritis, 
dan ilmiah untuk meningkatkan 
pengetahuan dan pengertian, 
mendapatkan fakta yang baru, 
atau melakukan penafsiran yang 
lebih baik. Sementara teorisi Neil 
Amstrong mendefinisikan “research 
is creating new knowledge”.  Adapun 
pengetahuan (knowledge) adalah 
sesuatu yang diketahui langsung dari 
pengalaman, berdasarkan panca 
indra, dan diolah oleh akal budi secara 
spontan. Pada intinya, pengetahuan 
bersifat spontan, subjektif dan intuitif. 
Pengetahuan berkaitan erat dengan 
kebenaran, yaitu kesesuaian antara 
pengetahuan yang dimiliki manusia 
dengan realitas yang ada pada 
objek. Optimalisasi penguasaan dan 
pengembangan iptek menjadi syarat 
mutlak penunjang sebuah riset yang 
disesuaikan dengan kondisi dan 
kebutuhan lokal sebuah negara. Dan 
hal ini perlu dibina sejak dini sebagai 
manifestasi kesiapan sebuah bangsa 
yang ingin maju di bidang riset dan 
sains teknologi. 

Mengutip pernyataan Yanuar 
Nugroho, Deputi II Kepala Staf 
Kepresidenan RI di Harian Kompas 
(desk Opini) tanggal 20 Februari 
2019, di zaman modern ini riset 

“Research is creating new knowledge” (Neil Armstrong)

memang tulang punggung kemajuan 
bangsa. Tidak ada bangsa yang 
dapat maju tanpa riset terutama riset 
yang baik. Perguruan tinggi, lembaga 
riset pemerintah dan lembaga think 
tank nonpemerintah menciptakan 
pengetahuan, mengeksplorasi 
cakrawala untuk membuka berbagai 
kemungkinan kemajuan (progress), 
membangun kualitas kewargaan 
(citizenry), dan keadaban publik (public 
civility). 

Dengan demikian kalau menilik 
sasaran pembinaan strategis bidang 
riset tentunya dimulai dari pembinaan 
remaja, karena remaja merupakan 
salah satu kelompok terbesar dalam 
struktur penduduk. Selain itu, remaja 
adalah pelaku dan pemilik masa depan, 
yang diharapkan mampu menjadi 
agen perubahan (agent of change). 
Pembinaan sejak dini perlu dilakukan 
guna meningkatkan minat dan 
kesadaran remaja akan iptek. Sehingga 
remaja terbiasa melakukan aktivitas 
ilmiah dan kelak dapat menguasai iptek 
dan menerapkannya untuk kemajuan 
dan pembangunan bangsa. 

 Meriset Itu Keren, Ayo Meriset!

Kini, sudah banyak remaja yang 
menyukai dan mencintai riset. Sekolah-
sekolah pun mengakomodasi minat 
positif ini dalam wadah kelompok-
kelompok penelitian siswa yang sudah 

berkembang tidak hanya level SMP 
dan SMA, namun siswa SD pun sudah 
diperkenalkan dengan riset, seperti 
yang dilakukan siswa SD se-Banyuwangi 
dalam Perkemahan Ilmiah Remaja 
Nasional yang digelar oleh Pemerintah 
Kabupaten Banyuwangi dan Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
di Banyuwangi pada tanggal 24-
29 Juni 2019 lalu di Banyuwangi, 
Jawa Timur. Para siswa SD diberikan 
materi tentang robotik, sementara 
peserta PIRN dari tingkat SMP-SMA 
hingga guru-guru pembimbingnya 
mendapatkan berbagai materi seperti 
Pengantar Penelitian dan Penulisan 
Karya Ilmiah, Metodologi Penelitian, 
Penyusunan Proposal Penelitian, Teknik 
Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan 
Data, dan Teknik Penulisan Karya Tulis 
Ilmiah selama sepekan.

Dalam PIRN yang ke XVIII kali ini 
mengusung tema Generasi Sains 
Milenial Penggerak Kemandirian 
Ekonomi Daerah. Sebanyak 1.000 
peserta yang terdiri dari pelajar 
tingkat SD/sederajat hingga SMA/SMK/
sederajat serta guru dari 32 provinsi di 
seluruh Indonesia mengikuti kegiatan 
pembinaan ilmiah dengan bimbingan 
langsung dari peneliti-peneliti LIPI. PIRN 
merupakan bentuk pembinaan remaja 
yang dilakukan oleh LIPI sejak tahun 
2002. Memadukan kegiatan kelas serta 
penelitian lapangan, PIRN diarahkan 

untuk menanamkan sikap dan pola pikir 
ilmiah dalam kehidupan sehari-hari 
serta kepemimpinan. 

Menurut Kepala LIPI, Laksana Tri 
Handoko, memasuki era industri 
4.0 teknologi menjadi pendorong 
kemajuan pada aspek-aspek bisnis. 
“Kita bicara anak muda yang bergelut 
dengan riset. Karir mereka tidak hanya 
terbatas sebagai peneliti, inovator, 
atau akademisi, namun juga dapat 
berkarir sebagai science-entrepreneur,” 
jelasnya. Beliau menekankan pentingnya 
dukungan dan peranan orang dewasa 
sebagai guru dan mentor anak muda 
untuk memicu ketertarikan mereka 
terhadap sains, salah satunya melalui 
kegiatan pembinaan ilmiah seperti 
PIRN. LIPI berkomitmen mendorong 
terciptanya budaya iptek generasi 
muda sebagai generasi sains Indonesia. 
Hal ini juga sejalan dengan kebijakan 
pemerintah untuk memperkuat Gerakan 
Literasi Sains,” terangnya.

Sementara Bupati Banyuwangi, 
Abdullah Azwar Anas mengungkapkan 
PIRN akan menjadi inspirasi baru bagi 
para pelajar untuk meningkatkan 
kemampuan dalam bidang penelitian 
dan ilmu pengetahuan. “Kami 
berharap kegiatan ini bisa memacu 
meningkatkan minat dan kemampuan 
remaja di bidang ilmu pengetahuan 
dan penelitian. Mereka juga kami ajak 
untuk meneliti sejumlah lokasi yang ada 
di Banyuwangi,” jelasnya. Lima lokasi di 
Banyuwangi dijadikan sebagai obyek 
penelitian lapangan yakni Bangsring 
Underwater, Agro Wisata Tamansuruh, 
Pusat Kopi Gombengsari, Kampung 
Osing Kemiren, serta Mall Pelayanan 
Publik. “Lokasi ini kami pilih agar tumbuh 
mindset bahwa riset bisa berangkat 
dari hal sederhana yang ada di sekitar 
kita serta bisa dilakukan secara menarik 
seperti di tempat wisata nanti,” tegas 
Bupati.

Selama melakukan kegiatan 
penelitian, para peserta diajak untuk 
berinteraksi dengan masyarakat 
sekitar, mengamati  kondisi alam dan  
lingkungan sosial masyarakat, serta 
terlibat dalam proses pembuatan alat 
yang dapat mempermudah kehidupan. 
“Para peserta PIRN dibimbing langsung 
oleh para pakar dari LIPI. Seperti peneliti 
kelautan, pertanian, biologi, hingga tata 
kelola pemerintahan,” pungkas Bupati 
yang selalu terlihat enerjik ini.

Beberapa riset siswa PIRN XVIII 
Banyuwangi membuahkan hasil yang 
cukup menarik. Yang di Bangsring 
Underwater, riset siswa menunjukkan 
bahwa jenis terumbu karang 
beragam namun persentase tutupan 
karang mati lebih banyak daripada 
karang hidup di perairan Bangsring 
ini, diduga  karena rusaknya terumbu 
karang oleh beberapa faktor baik 
faktor alam dan lingkungan. Aktivitas 
manusia menjadi faktor pengaruh 
terbesar, seperti penangkapan 
ikan dengan bahan peledak dan 
jangkar kapal yang diturunkan untuk 
menahan kapal.  

Di lokasi Agro Wisata Taman Suruh, 
siswa melakukan riset di bidang 
kesehatan-obat, untuk mengetahui 
efektivitas Bunga Jengger Ayam 
(Celosia cristata) sebagai bahan 
utama pembuatan sabun mandi. 
Bunga ini mengandung nutrisi 
yang cukup baik bagi kulit manusia, 
diantaranya yaitu minyak lemak, 
kaempferitrin, amarathin, pinitol, dan 
aktioksidan yang tinggi. Oleh karena 
itu, bunga tersebut dapat digunakan 
sebagai bahan alternatif untuk 
membuat sabun mandi. Selain untuk 
sabun mandi, Bunga Jengger Ayam 
juga bermanfaat sebagai produk 
salep herbal anti inflamasi. 

Sementara itu, di Pusat Kopi 
Gombengsari siswa melakukan riset 
untuk mengetahui filosofi ritual Adat 
Ngunduh Kopi di Desa Gombengsari. 
Hasil wawancara menunjukkan 
bahwa Desa Gombsengsari memiliki 
salah satu ritual yang unik yakni 
Ngunduh Kopi. Pada awalnya 
ritual tersebut dilakukan dengan 
memanfaatkan tenaga ibu-ibu untuk 
menumbuk biji kopi. Berbeda dengan 
sekarang, terdapat mesin yang 
dapat menghaluskan kopi dengan 
mudah. Ritual ini memiliki tujuan agar 
masyarakat Desa Gombengsari selalu 
bersyukur terhadap keberkahan 
dari hasil pertanian yang telah 
diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 
Ritual Ngunduh Kopi ini juga tidak 
mensyaratkan makanan-makanan 
tertentu sebagai pelengkap, namun 
yang terpenting adalah membaca Al-
Qur’an ketika pelaksanaan ritual. 

Senada dengan Pusat Kopi 
Gombengsari, di Kampung Osing 
Kemiren Siswa meriset relevansi 
antara tradisi ‘Mepe Kasur’ dengan 

program GERMAS (Gerakan Masyarakat 
Hidup Sehat). Berdasarkan hasil 
observasi, kuesioner, dan wawancara 
mendalam dapat diketahui bahwa 
sebanyak 60% masyarakat Desa 
Kemiren tidak mengetahui secara 
harfiah mengenai GERMAS. Namun 
dalam implementasinya, ditemukan 
bahwa 90% masyarakat Desa Kemiren 
telah menerapkan program-program 
GERMAS. 

Terakhir di Mall Pelayanan Publik 
(MPP), peserta Guru meriset tingkat 
kepuasan masyarakat terhadap MPP 
Kab. Banyuwangi. Berdasarkan hasil 
wawancara responden sebanyak 30 
orang pengguna layanan MPP Kab. 
Banyuwangi, diperoleh: 1) Tingkat 
kepuasan layanan di MPP Kab. 
Banyuwangi tergolong sangat baik 
(A); 2) Faktor Pendukung di MPP Kab. 
Banyuwangi terdiri atas fasilitas dan 
infrakstruktur yang baik; 3) Terdapat 
beberapa faktor penghambat dalam 
proses pelayanan MPP Kab. Banyuwangi, 
yaitu aspek infrastruktur layanan dan 
dimensi responsibilitas petugas yang 
belum optimal; dan 4) Alternatif solusi 
dapat dilakukan dan disesuaikan 
dengan jenis faktor penghambat yang 
ada. Bagaimana seru kan? Tertarik 
meriset? Pastinya ya!

Tak seru pula kiranya jika dalam suatu 
kegiatan kompetisi tidak memunculkan 
juara-juara sebagai jerih payah dan 
kesungguhannya selama mengikuti 
kegiatan, berkutat dengan teori dan 
metodologi penelitian, berjibaku dengan 
pengumpulan data lapangan, serta 
beradu argumen mempertahankan 
laporan penelitian di bawah bimbingan 
peneliti-peneliti LIPI. Nah, dalam PIRN XVIII 
kali ini telah terpilih beberapa kelompok 
terbaik PIRN dari berbagai kategori 
yang diumumkan secara resmi pada 
Penutupan PIRN pada Jumat (28/6) 
di Gasibu Blambangan, Banyuwangi. 
Selamat untuk para Juara! 

Penutupan dimeriahkan pula dengan 
parade pentas seni budaya dari 
masing-masing daerah peserta. Mulai 
dari Aceh, Makassar, Ambon, Papua dan 
tuan rumah Banyuwangi. Maju Terus 
Generasi Sains Indonesia yang kreatif, 
unggul dan inovatif. Jenggirat Tangi, 
Yes! Sampai Jumpa di PIRN XIX 2020 di 
Kabupaten Temanggung. So, Jangan 
Lupa “Meriset Itu Keren, Ayo Meriset!”. 

Suzan Lesmana/ Shabrina Ayu Oktasari/YA

Siswa Sedang Melakukan Riset Lapangan di Pabrik Pengalengan Bahan Makanan di Kabupaten Banyuwangi
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PENELITI MASA KINI
ALA LIPI DAN QUIPPER
Sebagai penyedia jasa bimbingan belajar online 
berkualitas, Quipper memiliki tujuan yang sama dengan 
LIPI untuk mencetak generasi muda Indonesia yang 
unggul dan berdaya saing global.

PILIHAN

Dunia anak muda tidak lepas dari social media, internet dan 
segala yang terkini mengenai teknologi. Pendekatan yang harus 
dilakukan kepada generasi digital savvy ini tentu harus relevan 
dengan kehidupan sehari-hari mereka dan mudah dimengerti. Oleh 
karena itu, LIPI sebagai lembaga pemerintah non-kementerian 
yang melaksanakan tugas mengenai ilmu pengetahuan dan 
penelitian melakukan pembinaan terhadap remaja melalui 
berbagai cara. Tidak hanya kompetisi karya ilmiah remaja saja, 
kali ini LIPI bekerjasama dengan perusahaan edukasi teknologi, 
Quipper Indonesia.

Sebagai penyedia jasa bimbel online berkualitas, Quipper 
memiliki tujuan yang sama dengan LIPI untuk mencetak 
generasi muda Indonesia yang unggul dan berdaya saing global. 
LIPI menargetkan pelajar tingkat menengah dapat memahami 
pentingnya profesi peneliti bagi kemajuan sebuah bangsa melalui 
video animasi seru yang relevan dengan kehidupan mereka.

Kerjasama dilakukan dalam bentuk co-production, 
dimana beberapa peneliti LIPI akan menjadi tutor untuk 
mengajarkan salah satu hasil risetnya yang berhubungan 
dengan kurikulum pelajaran tingkat SMA, dengan 
mengkomunikasikan hasil riset tersebut menggunakan 
bahasa yang lebih sederhana dan video animasi.

Kami percaya teknologi merupakan salah satu 
jembatan yang mampu mengatasi gap pendidikan, 
jadi penting sekali distribusi konten berkualitas. 
Semoga dengan kolaborasi ini makin banyak pelajar 
di Indonesia yang mulai memahami dan memiliki 
ketertarikan akan ilmu pengetahuan alam dan 
pentingnya penelitian

(Ike Yuningsih-Public Relations Lead Quipper Indonesia)

CITA CITA

Jika bertanya kepada generasi muda saat ini mengenai cita-
cita, hampir pasti jawabannya adalah menjadi terkenal atau 
mendapat pengakuan akan eksistensi diri, berpenghasilan 
cukup dan bekerja sesuai passion. Misalnya menjadi youtuber, 
influencer atau content creator. Lalu, bagaimana caranya 
menarik perhatian anak muda untuk dapat mengenal dan 
memahami pentingnya profesi peneliti untuk regenerasi kita 
kita kelak.
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Adapun peneliti LIPI yang berpartisipasi dalam 
kolaborasi ini yaitu Intan Suci Nurhati, dengan materinya 
“Perubahan Iklim dan Lingkungan Laut dalam Kaitannya 
Dengan Pengasaman Laut di Indonesia Saat Ini”, Herry 
Jogaswara dengan materinya “Dinamika Kependudukan” 
dan Amir Hamidy yang berbagi tentang herpetofauna  
yaitu “Menjaga Pelestarian Satwa seperti Reptil dan 
Amfibi dari Kepunahan.” 

Ketiganya merupakan peneliti terpilih yang telah 
mengabdikan dirinya bagi kemajuan ilmu pengetahuan 
dan penelitan di Indonesia. Dalam sela-sela proses 
shooting Herry Jogaswara mengatakan, “ini merupakan 
tantangan baru bagi saya karena harus mengajar di 
depan kamera dengan bahasa yang lebih santai, karena 
biasanya saya mengajar mahasiswa S1 dan S2. Tapi saya 
tidak menyangka prosesnya akan sangat menyenangkan 
seperti ini dan rasanya mengajar di depan kamera cukup 
membuat saya ketagihan.”

Lain halnya dengan Intan dan Amir, keduanya mengaku 
bahwa kolaborasi ini sangat baik, khususnya dalam 
memberikan awareness bagi pelajar SMA mengenai profesi 
peneliti yang dianggap ‘sulit’.

Sebelum proses shooting pihak Badan Informasi dan 
Teknologi LIPI yang diwakili oleh Penny Sylvania Putri 
melakukan kurasi konten penelitian yang disesuaikan 
dengan materi pelajaran SMA dan pembuatan naskah. 
Adapun rekomendasi materi pelajaran SMA, storyboard, 
produksi dan pasca produksi dilakukan oleh tim konten 
Quipper Indonesia.

Ike Yuningsih selaku Public Relations Lead Quipper 
Indonesia mengatakan, “Kami percaya teknologi 
merupakan salah satu jembatan yang mampu mengatasi 
gap pendidikan, jadi penting sekali distribusi konten 
berkualitas. Semoga dengan kolaborasi ini makin banyak 
pelajar di Indonesia yang mulai memahami dan memiliki 
ketertarikan akan ilmu pengetahuan alam dan pentingnya 
penelitian”.

Kolaborasi yang bertujuan untuk meningkatkan 
awareness akan pentingnya ilmu pengetahuan dan 
penelitian ini juga diharapkan menggerakan bibit-bibit 
unggul untuk turut berkompetisi dalam ajang karya ilmiah 
remaja yang diselenggarakan LIPI setiap tahunnya.

Intan Suci Nurhati Ph.D
Paleoseanografer

Dr. Herry Yogaswara
Antropolog

Dr. Amir Hamidy
Herpetolog 

Ike Yuningsih/DRA
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pernah dijelajahi oleh ahli biologi mana pun. 
Kepala Ekspedisi dari Singapura Peter Ng 
mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi 
kerja sama tim antara Indonesia dan Singapura 
dalam ekspedisi kali ini. Bahkan di hari kedua 
semuanya telah berjalan dengan baik.

Dia menjelaskan, koleksi biota yang 
ditemukan sejauh ini telah meliputi berbagai 
spesies penting termasuk di dalamnya banyak 
penemuan pertama dari Indonesia. “Sejauh ini 
sangat menarik. Saya senang sekali dengan 
koleksi kepiting dan isopod “Darth Vader” yang 
telah kami dapatkan,” tandasnya.  

Ekspedisi dibagi dalam dua kegiatan 
besar. Pertama kegiatan di atas kapal berupa 
pengambilan sampel dengan peralatan seperti 
beam trawl dan epibhentic sledge, penanganan 
sampel dan kompilasi data. Selanjutnya 
pascaekspedisi ada penanganan lanjutan 
sampel, penyusunan laporan sementara 
dan workshop. Diperkirakan butuh waktu 
beberapa tahun, sekitar tahun 2020 baru bisa 
disampaikan apakah ditemukan spesies baru.

Terkait fasilitas laboratorium, Prof. 
Bambang Subiyanto menyebut bahwa LIPI 
sudah memiliki Pusat Penelitian Laut Dalam 
di Ambon, hanya saja masih perlu dilengkapi 
peralatan lab yang canggih untuk analisa dan 
identifikasi.

Sebagai informasi, tim ekspedisi sampai 
saat ini masih melakukan penelitian dan 
ekspedisi untuk menemukan biota laut unik 
lainnya yang berada di Laut Dalam Jawa Bagian 
Selatan.  Adapun 16 spesies biota laut yang 
diduga adalah spesies baru yang ditemukan 
dalam delapan hari ekspedisi, antara lain: 

1. Bintang Laut Bunga Daisy
Bintang laut merupakan anggota 

Ekinodermata yang hanya hidup di laut 
termasuk di laut dalam. Salah satu penemuan 
yang menarik dari ekspedisi ini adalah 
penemuan bintang laut yang disebut sea daisy 
atau bintang laut bunga daisy (Xyloplax sp., 
Family Xyloplacidae)  di perairan selatan Jawa 
pada kedalaman lebih dari 500 m. 

Hewan ini sebelumnya hanya didapatkan 

ekspedisi LIPI

Ekspedisi Laut Dalam Temukan 16 
Spesies Biota Laut

Begitu luasnya wilayah perairan Indonesia 
tentu saja membuat kita ingin mengetahui 
potensi kekayaan bioversitas laut dalamnya. 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 
bersama Singapura melakukan ekspedisi laut 
dalam di Selatan Jawa untuk mengungkap 
potensi itu.

Sebanyak 31 orang yang terdiri dari 
peneliti dan teknisi telah menggelar ekspedisi 
tersebut mulai 23 Maret hingga 5 April 2018 di 
laut Jawa bagian selatan. Ekspedisi laut dalam 
pertama ini juga menandai 50 tahun hubungan 
diplomatik Indonesia-Singapura.

Peneliti Senior LIPI, Prof. Bambang 
Subiyanto mengatakan, kolaborasi riset 
ini diharapkan tidak hanya menghasilkan 
temuan baru tetapi juga bisa mengembangkan 
riset kemaritiman yang bisa meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi. Saat ini belum ada 
data laut dalam di Jawa. Dengan riset ini akan 
ada join kepemilikan data. Analisa data dan 
memanfaatannya akan dilakukan pula.

LIPI dan University of Singapore melakukan 
perjalanan dari Muara Baru Jakarta, ke Selat 
Sunda, Krakatau, Pelabuhan Ratu baru ke 
Cilacap. Rute ini dipilih untuk menghindari ekor 
badai Marcus.

Peneliti Senior Bidang Ilmu Kebumian 
LIPI, Prof. Zainal Arifin mengungkapkan, dari 
ekspedisi dalam dua tahun ke depan baru bisa 
diketahui apakah ditemukan spesies baru. 
Ekspedisi laut dalam biasanya didominasi 
orang asing dari negara barat. Kali ini 
seluruhnya dari ASEAN.

Peneliti Senior Pusat Penelitian 
Oseanografi LIPI yang juga pimpinan ekspedisi 
Dwi Listyo Rahayu menjelaskan, ekspedisi 
dilakukan pada kedalaman 500-2000 meter 
di bawah permukaan laut. Ekspedisi akan 
fokus mengumpulkan sampel dari berbagai 
organisme laut dalam seperti Crustacea 
(kepiting, udang), Mollusca (kerang), Porifera 
(spons laut), Cnidaria (ubur-ubur), Polychaeta 
(cacing), Echinodermata (binatang laut dan bulu 
babi) serta ikan. Tapi mereka harus waspada 
adanya siklon atau badai tentu membuat 
pergerakan kapal berhati-hati dan berusaha 
mencari rute alternatif. Kendala lainnya adalah 
literatur tentang biota laut dalam tidak banyak 
sehingga tim harus mengambil lebih banyak 
sampel.

Ekspedisi ini menggunakan kapal Baruna 
Jaya VIII milik LIPI. Biaya operasional kapal 
per hari mencapai Rp 130 juta. Seluruh biaya 
ekspedisi ini pun ditanggung Singapura. 
Diperkirakan total biaya mencapai sekitar Rp 
5 miliar dan 100 persen kegiatan ekspedisi 
ditanggung Singapura.

Head of the Lee Kong Chian Natural 
Museum of the National  University of 
Singapore Peter Ng yang terlibat dalam 
ekspedisi ini mengungkapkan sangat 
bersemangat  untuk mengetahui biota apa 
yang ada di daerah yang hampir belum 

di Selandia Baru, Bahama dan Pasifik Utara. 
Penemuan bintang laut yang unik ini sangat 
mengesankan. Binatang yang hampir tidak 
dapat bergerak (immobile) ini hidup di kayu yang 
tenggelam ke dasar laut dan keberadaannya 
merupakan hal baru bagi sains! Ukuran: 
Diamater 1 cm.

2. Cacing Ice Cream Cone
 Biota ini adalah cacing dengan panjang 

6cm yang hidup dalam tube di laut dalam 
(Family Pectinariidae) dan menempelkan butiran 
sedimen dengan tentakelnya pada tube konikal 
tersebut semasa hidupnya sehingga menjelma 
seperti ice cream cone. 

Cacing ini memiliki karakteristik paeae 
(duri) berwarna emas yang mengitari mulutnya 
yang dapat digunakan untuk menggali ke dalam 
sedimen lunak. Kedalaman: 300 m.

3. Teripang Berenang
Banyak orang melihat timun laut (teripang) 

sebagai biota dasar laut yang bergerak lamban, 
namun timun laut bukan hanya indah tapi juga 
sangat atletik. 

Timun laut ini (Pelagothuria sp., Family 
Pelagothuridae)dapat berenang dari satu tempat 
ke tempat lainnya dengan menggunakan papilaie 
besar dari balik mulutnya! Dan dengan cara ini 
pula, timun laut dapat mencari daerah tempat 
makan yang lebih kaya lagi! Ukuran 10-15 cm. 
Kedalaman: 800 m.

4. Kerang Gading
Kerang Gading atau scaphopods (Family 

Dentaliidae). Mereka berjalan di dasar laut 
selatan Jawa dan banyak ditemukan di sana. 
Scaphopods ini adalah grup moluska yang 
berbeda dari siput, kerang, cumi-cumi yang 
umum dijumpai. Kedua sisinya  terbuka untuk 
bernafas dan makan. 

Mereka umumnya memakan foraminifera 
bentik yang hidup di dasar laut dengan 
menggunakan sejenis jari-jari yang panjang, 
lengket dan menyerupai benang yang 
dikenal dengan captacular. Ukuran: 4-8 cm. 
Kedalaman: 300 m.

ekspedisi ini. Salah satu spesimen memiliki 
panjang hampir 30 cm. 

Biota ini memiliki peran penting sebagai 
pemakan bangkai di laut dalam, namun 
belum pernah ditemukan di Indonesia 
sebelumnya! Biota raksasa yang ditemukan di 
ekspedisi merupakan penemuan ilmiah baru. 
Kedalaman: 800 m.

9. Udang Darah
Udang dengan warna yang spektakuler 

ini ditemukan dalam keadaan hidup. 
Oplophorus gracilirostris (Family Oplophoridae) 
memuntahkan awan bioluminescen untuk 
mengelabui pemangsanya ketika diganggu. 
Kebiasaan ini juga dimiliki oleh beberapa 
udang laut dalam komersil. Kedalaman: 600 
m.

10. Lobster Gergaji
Dijuluki lobster gergaji, biota laut dalam 

yang bernama Thaumastocheles massonktenos 
(Family Thaumastochelidae) ini jarang dijumpai 
dan merupakan lobster yang memiliki 
penglihatan buta dan capit kanan yang 
menyeramkan dengan banyak gigi tajamnya. 

Namun saintis menduga bahwa capit 
yang terlihat menyeramkan tersebut tidak 
digunakan untuk memangsa, melainkan 
berfungsi menyaring substrat dasar untuk 
mencari binatang kecil untuk dimakan. Lobster 
ini sangat jarang dikoleksi karena dapat 
menggali lubang yang dalam. Kedalaman: 
500m.

11. Putri Salju
Biota laut dalam Munidopsis nitida (Family 

Family Ignopidae) memiliki keanehan dalam 
berbagai hal. Biota ini memiliki fin dan filamen 
yang membantunya menyeimbangkan 
dirinya di atas sedimen yang lunak dan juga 
untuk membantu mendeteksi mangsa yang 
berenang melewatinya ketika dihadapkan 
dengan arus. 

Biota ini memiliki mata yang tidak 
memiliki lensa sehingga tidak dapat fokus 
dalam melihat obyek. Selain itu, biota ini 
adalah hermaprodit – atau jantan dan betina 
dalam satu individual. Semuanya itu adalah 
tiga fakta aneh yang membantunya bertahan 
hidup dalam kegelapan yang pekat. Ukuran: 
20 cm. Kedalaman: Sekitar 900 m.

14. Gigi Taring
Kehidupan di kedalaman laut menjadikan 

makanan lebih sulit untuk didapatkan. Karena 
itu ketika seekor udang atau ikan melintas, 
biota laut dalam harus dapat memastikan 
mangsa tersebut tidak dapat lepas dari 
gigitan. 

Biota yang layak dijuluki Gigi Taring ini 
(Anoplogaster cornuta, Family Anoplogastridae) 
melancarkan aksinya dengan gigi panjangnya 
yang mengerikan. Tidak ada ruang untuk 
mangsa untuk lepas dari lubang mulutnya. 
Ukuran: 10 cm. Kedalaman: 500 m. 

15. Kelomang Eksentrik
Sebuah penemuan yang sangat menarik 

bagi para peneliti dalam ekspedisi ini yaitu 
spesies kelomang kedua yang ditemukan 
hidup di dalam karang soliter. 

Karang soliter (Heteropsommia sp.) 
sebelumnya diketahui hanya berasosiasi 
dengan cacing sipunculid. Ukuran: Size: 1.5 cm. 
Kedalaman: 200 m.

16. Kota Gelas
Bagian sebenarnya dari biota sponge 

gelas ini (Hyalonema sp., Family Hyalonemidae) 

Spesies baru yang istimewa, kepiting Paguristes Hermit ini memiliki 
mata hijau dan penjepit bermata oranye. (Foto: SJADES 2018)

Udang bermata indah ini ditemukan oleh 
ilmuwan. Udang ini memiliki mekanisme unik untuk 
mengunci perut mereka melindungi dari pemangsa. 

Gobi aneh ini berkepala datar, dan memiliki  
otoliths (telinga untuk keseimbangan) yang membesar  di 
belakang mata.

Spesies kepiting yang belum disebutkan 
namanya ini ditemukan tersamar 
diantara detritus, anemon zoanthid kecil dan lumpur. 
Kepiting ini memiliki piringan khas yang menyerupai telinga 
besar yang berdekatan dengan mata merahnya.

5. Tiram Laut Unik
Tiram laut dalam ini (Propeamussium sp., 

Family Pectenidae) terlalu kecil untuk dimakan 
dengan ukurannnya yang hanya sepanjang 2 
cm. Namun seperti biota laut dalam lainnya, ia 
memiliki kebiasaan yang aneh. 

Saintis percaya bahwa biota ini adalah 
karnivora yang memakan binatang-binatang 
kecil. Selain itu, biota ini memiliki anemon laut 
yang menempel di salah satu pintu salurannya 
yang kemungkinan berfungsi untuk proteksi. 
Ukuran: 2-3 cm. Kedalaman: 500 m.

6. Gurita Dumbo
Dijuluki Gurita Dumbo (Family 

Opisthoteuthidae) karena bentuknya yang 
menyerupai Dumbo dari karakter Disney, 
spesimen ini digeruk dari kedalaman 900 m 
di perairan lepas selatan Jawa. Seluruh bagian 
dari biota ini menyerupai jeli dan berwarna 
ungu tua ketika pertama ditemukan di trawl 
net. 

Biota ini berenang dengan dua buah katup 
berukuran besar di bagian kepalanya. Ukuran: 
15-20 cm. 

7. Cumi-Cumi Bermata Juling
Cumi-cumi aneh ini (Family Histieuthidae) 

berukuran sekitar 8 cm dan ternyata memiliki 
satu mata yang lebih besar dibandingkan mata 
lainnya. 

Biota ini berenang dengan mata besarnya 
melihat ke bawah untuk mencari makanan, 
sedang mata kecilnya menatap ke atas yang 
kemungkinan untuk mengawasi predator. 
Kedalaman: 300 m.

8. Darth Vader Laut Dalam
Isopod raksasa yang terkenal ini, 

Bathynomus (Family Cirolanidae), telah 
ditemukan sebanyak dua spesimen selama 

Galatheidae) ini adalah lobster merangkak 
dengan warnanya yang putih susu (tim 
ekspedisi menjulukinya kepiting putri salju). 
Biota ini hidup di dalam kayu yang tenggelam 
ke dasar laut, sebuah habitat penting bagi 
biota bawah laut. 

Dan biota ini juga dipercayai memakan 
kayu-kayu yang telah lapuk. Ukuran: 4cm. 
Kedalaman: from 800m.

12. Dekorator Bawah Laut
Satu spesies baru dari genus Tunepugettia 

(Family Epialtidae) ini merupakan salah satu 
dari lebih dari 30 spesies kepiting yang telah 
ditemukan. 

Disebut kepiting dekorator karena kepiting 
ini menaruh berbagai obyek dalam baris-baris 
rambut di tubuhnya untuk berkamuflasi dari 
predator ketika tengah mencari makan di 
dasar laut. Ukuran: 5 cm. Kedalaman: 400-
800m.

13. Tripod Ajaib
Ikan laut dalam tripod ini (Bathypterois sp., 

adalah gumpalan atas yang menyerupai tulip 
(karena itu nama umumnya adalah Tulip Laut) 
yang disangga oleh serat-serat gelas dengan 
belitan rumbai untuk menjangkarkan dirinya 
pada dasar laut. 

Dalam masa hidupnya, tulip laut berayun-
ayun mengikuti arus, dan memfilter air laut 
untuk mendapatkan materi organik. Ukuran: 
1m. Kedalaman: 300-2000 m.

Sumber : Ekspedisi SJADES 2018 
(the South Java Deep Sea Biodiversity 
Expedition 2018) dipimpin oleh 
Professor Dwi Listyo Rahayu, Peneliti Senior 
Puslit Oseanografi, LIPI dan Professor Peter 
Ng, Kepala the Lee Kong Chian Natural 
History Museum,  the National University of 
Singapore (NUS).
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diantaranya dapat meningkatkan 
kesuburan, peningkatan ketahanan 
terhadap penyakit, perombak bahan 
kimia agro dan perombak bahan 
organik.Hal ini dapat terjadi karena 
mikroba-mikroba unggul yang ada 
di dalam POH dapat berfungsi untuk 
menghambat Nitrogen, menghasilkan 
hormon tumbuh, meningkatkan 
jumlah fosfat terlarut sehingga mudah 

diserap oleh tanaman serta sebagai 
agen biocontrol. 

Bahan-bahan yang digunakan 
dalam pembuatan POH antara lain 
tepung ikan, air kelapa muda, gula 
merah, telur, tauge, serta bahan 
lainnya. Semua bahan yang telah 
disediakan dicampur menjadi satu 
dan disimpan dalam kondisi anaerob 
selama kurang lebih 3 minggu. Setelah 

3 minggu, POH siap diaplikasikan 
untuk berbagai tanaman mulai dari 
sayuran sampai buah-buahan. 

Selain POH, LIPI melalui Pusat 
Penelitian Bioteknologi memiliki 
pupuk Bio VA-Mikoriza yaitu pupuk 
bio berbasis mikroba potensi yakni 
jamur tanah mikoriza. Pupuk Bio 
ini bermanfaat bagi tanaman untuk 
menyediakan unsur khususnya fosfat. 
Jamur mikoriza hidup bersimbiosa 
mutualistis dengan perakaran 
tanaman. Jamur ini akan menginfeksi 
perakaran tanaman dan menembus 
jaringan akar tanaman serta tanah 
yang letaknya jauh dari perakaran 
tanaman. Sehingga Jamur mikoriza 
mampu mencari sumber fosfat 
yang letaknya jauh dari jangkauan 
akar tanaman dan merombaknya 
menjadi bentuk yang tersedia bagi 
tanaman. Pupuk Bio VA-Mikoriza 
diproduksi dan dikemas dengan 
menggunakan bahan pembawa 
berupa materi tanah yang didalamnya 
terkandung jamur mikoriza sehingga 
memudahkan dalam penyimpanan 
dan pengaplikasian di lapangan.

Pupuk Bio VA-Mikoriza dan POH 
telah diuji pada sebagian besar jenis 
tanaman baik tanaman pangan, 
hortikultura, dan tanaman keras. 
Dari hasil pengujian dilapangan, 
didapatkan produksi yang optimal 
pada tanaman yang dihasilkan. 
Sosialisasi keunggulan pupuk Bio 
VA-Mikoriza dan POH dilakukan 
langsung kepada masyarakat di 
sejumlah lokasi di Indonesia melalui 
program diseminasi LIPI. Pupuk Bio 
VA-Mikoriza dan POH adalah produk 
pupuk bio yang baik untuk dilibatkan 
dalam program penghijauan lahan 
kritis untuk menunjang gerakan 
penanaman satu milyar pohon yang 
dicanangkan oleh Pemerintah. Selain 
itu penggunaan pupuk bio akan 
menunjang program pelestarian 
lingkungan serta memberikan 
harapan baru bagi pertanian organik 
di Indonesia.

Pupuk merupakan bahan yang 
dapat meningkatkan asupan nutrisi 
pada tanah baik pupuk anorganik 
(kimia) ataupun organik. Pemberian 
pupuk pada lahan pertanian, 
dimaksudkan untuk memenuhi 
pasokan nutrisi yang dibutuhkan 
oleh tanaman selain ketersediaan 
nutrisi yang ada didalam tanah. 
Meski ditujukan untuk memenuhi 
kebutuhan tanaman, namun dampak 
dari kegiatan pemupukan anorganik 
yang berkelanjutan pada tanah 
perlu diperhatikan. Penggunaan 
pupuk anorganik dalam jangka 
panjang adalah salah satu penyebab 
terjadinya kerusakan lahan. Selain itu, 
ketidaktahuan petani akibat “prinsip 
makin banyak pupuk, maka lahan 
makin subur” memperparah keadaan 
lahan pertanian yang ada. Akibatnya, 
kerusakan lahan akibat penggunaan 
pupuk anorganik terjadi merata pada 
lahan pertanian di wilayah Indonesia.

Dalam jangka pendek, pupuk kimia 
memang mampu mempercepat 
pertumbuhan tanaman. Tanaman 
akan cepat subur karena kandungan 
haranya bisa diserap langsung 
oleh tanah, namun dalam jangka 
panjang akan menimbulkan dampak 
negatif. Penggunaan pupuk kimia 
dapat menimbulkan dampak yang 
justru merusak kesuburan tanah 
itu sendiri. Pupuk kimia diproduksi 
dengan meramu bahan-bahan kimia 
anorganik berkadar hara tinggi. 
Pada umumnya tanaman tidak bisa 
menyerap 100% pupuk anorganik 

yang diberikan pada lahan. Sejauh ini 
selalu ada residu yang tidak terserap. 
Sisa-sisa pupuk kimia yang tertinggal 
di dalam tanah akan berubah seperti 
semen atau lem bila terkena air, 
sehingga akan mengikat tanah. 
Setelah kering, tanah tidak gembur 
lagi karena akan lengket  dan keras.

Selain keras, pH tanah juga akan 
turun sehingga lahan akan menjadi 
masam. Kondisi ini membuat 
organisme-organisme pembentuk 
unsur hara menjadi mati atau 
berkurang populasinya. Beberapa 
binatang yang menggemburkan tanah 
seperti cacing tidak mampu hidup 
di kawasan tersebut dan kehilangan 
unsur alamiahnya. Bila ini terjadi, 
maka tanah tidak bisa menyediakan 
makanan secara mandiri.

Melihat dampak negatif yang 
ditimbulkan oleh pupuk anorganik, 
Pusat Penelitian Biologi Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia meneliti 
pupuk organik yang ramah lingkungan 
berbasis mikroba. Dari hasil penelitian 
jangka panjang tersebut, didapatkan 
formula starter mikroba perakaran 
pemacu tumbuh tanaman (MPPTT) 
dan formula bahan organik untuk 
membuat pupuk organik hayati yang 
murah tetapi berkualitas.

Formula starter MPPTT atau 
yang sering disebut PGPR (Plant 
Growth Promoting Rhizobacteria) 
dimanfaatkan dalam pembuatan 
pupuk organik hayati (POH). Mikroba 
yang digunakan ini memiliki banyak 
sekali manfaat 
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Melawan Punah,
Teknologi Budidaya Teripang Dikembangkan

Teripang sendiri dikenal sebagai 
salah satu komoditas laut yang 
banyak dicari karena memiliki khasiat 
yang dipercaya dapat memelihara 
kesehatan. Hasil penelitian 
menunjukkan, didalam tubuh teripang 
mengandung serat kolagen yang 
tinggi, yang dapat mempercepat 
penyembuhan luka. Pengetahuan 
akan khasiat teripang itu sendiri bukan 
berasal dari Indonesia, melainkan dari 
luar negeri khususnya China. Untuk 
itu permintaan akan ekspor teripang 
sangat tinggi. Menurut data Biro Pusat 
Statistik Tahun 2018, Ekspor Indonesia 
tahun 2018 adalah 1.231.578 kg 
senilai US Dollar 10.750.390. Tahun 
2016 sebanyak 2.003.783 kg senilai 
US Dollar 9.444.780 (BPS, 2019). Jenis 
utama perikanan tangkap, kecuali 
jenis Apostichopus japonicus. Teripang 
Indonesia diperdagangkan di lebih 
dari 70 negara, terutama: Tiongkok, 
Hongkong, Taiwan, Singapura, dan 
Korea. Dipasarkan sebagai kering 
(trepan, bachedemer) sebagian berupa 
olahan segar, beku atau hidup.

Mengenal Teripang
Teripang adalah istilah yang 

diberikan untuk hewan invertebrata 
holothuroidea yang dapat dimakan. 
Teripang merupakan hewan laut 
yang termasuk kedalam kelompok 
Echinodermata yang juga termasuk 
bintang laut dan landak laut. Dinamakan 
demikian karena bentuk tubuh teripang 
mirip dengan mentimun, dan memiliki 
endoskeleton tepat di bawah kulit. 

Indonesia dengan luas lautan 3,25 juta km2 merupakan negara 
bahari yang kaya akan keanekaragaman hayati (biodiversitas) 

laut. Kekayaan laut Indonesia sudah lama dikenal ke penjuru dunia 
sebagai hot-spot biodiversitas dunia. Keanekaragaman hayati 
laut Indonesia, tidak hanya berpotensi menyediakan beragam 

kebutuhan pangan, tetapi juga kebutuhan obat. Sejumlah 
organisme laut memiliki potensi besar untuk dikembangkan 
menjadi bahan obat seperti anti kanker dan sumber pangan 

untuk mencegah penyakit mematikan tersebut. Salah satu biota 
laut yang berpotensi memiliki khasiat tersebut adalah teripang.

Teripang memiliki morfologi membulat, 
panjang, dan silindris menyerupai 
mentimun. Dikenal juga sebagai timun 
laut atau sea cucumber. Warna tubuh 
setiap individu dalam satu jenis teripang 
dapat berbeda, karena dipengaruhi oleh 
kondisi lingkungan. Teripang adalah 
istilah umum untuk menunjuk jenis-
jenis timun laut yang diperdagangkan 
saja, sehingga tidak semua jenis timun 
laut merupakan teripang. Teripang 
sangat mudah ditemukan di perairan 
dangkal, terutama di wilayah perairan 
Indo-Pasifik.

Teripang ini kalau dilihat dari 
wujudnya memang seperti hewan yang 
menyeramkan, namun ternyata hewan 
ini berdasarkan hasil penelitian yang 
dilakukan mengandung banyak sekali 
manfaat bagi kebutuhan manusia. 
Kandungan nutrisi yang dimiliki oleh 
teripang mencakup protein, vitamin, 
kolagen, glukosamin, omega-3, dan 
senyawa aktif. Terdapat lebih dari 1000 
jenis yang telah teridentifikasi, sekitar 
40 jenis memiliki nilai komersial. 
Indonesia memiliki lebih dari 400 jenis 
timun laut, dan hasil kompilasi berbagai 
publikasi menjelaskan bahwa 56 jenis 
diantaranya ditangkap, dengan tujuan 
utama sebagai komoditas ekspor.

Di pasaran internasional teripang 
lebih dikenal dengan nama “trepang”, 

yang diyakini berasal dari kosakata 
Indonesia “teripang”. Konsumen 
terbesar teripang adalah etnis 
China yang tersebar di seluruh 
dunia, bahkan diperkirakan bahwa 
masyarakat Chinalah yang pertama 
kali memanfaatkan timun laut untuk 
dikonsumsi.

Dua unsur manfaat teripang bisa 
dilihat dari nilai ekonomi dan fungsi 
ekologis. Nilai ekonomi dilihat dari 
sumber makanan dan sumber obat 
atau suplemen kesehatan. Dilihat 
dari fungsi ekologis teripang itu 
adalah keystone spesies. Melalui 
cara makannya, teripang memberi 
manfaat bagi lingkungan. Melalui 
hasil eksresinya, teripang menjaga 
keseimbangan ekosistem dengan 
mengolah sedimen, dimana menurut 
hasil penelitian Holothuria atra di 
Teluk Medana, Lombok Barat, teripang 
mampu mengolah sedimen 19 kg 
kering/tahun/individu.

Bioturbator sedimen dasar perairan 
dari aktivitas teripang, membuat 
sedimen menjadi gembur. Selain itu, 
teripang juga mencegah penumpukan 
bahan organik serta menghasilkan 
habitat biota mikrobentik dan 
tumbuhan serta diperkirakan dapat 
menghambat pengasaman laut.
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Riset Teripang di Indonesia
Perikanan teripang kemungkinan sama 

tuanya dengan perikanan hiu dan penyu. 
Dari perjalanan pemanfaatan ketiga 
komoditas tersebut selama 500 tahun, dan 
menjadi jembatan perantara pertemuan 
nelayan nusantara dan penduduk asli 
Australia Aborigin lebih dari 300 tahun 
yang lalu.  Namun, pemanfaatan teripang 
secara ekonomis merupakan satu-satunya 
yang belum didampingi oleh regulasi. 
Hingga saat ini tidak ada regulasi yang 
berkekuatan hukum nasional mengatur 
mengenai pemanfaatan teripang terkait 
dengan kualitas ukuran teripang dan 
pemrosesan pasca panennya. Secara 
dunia sudah ada peraturan internasional, 
khususnya konvensi yang mengatur 
perdagangan satwa liar  yaitu CITES 
(Convention on International Trade in 
Endangered Species of Wild Fauna and Flora). 
Namun, banyaknya jenis teripang yang 
terlibat dalam perdagangan, dan masih 
terbatasnya pengetahuan masyarakat 
(secara tradisional) tentang kecepatan 
tumbuh dan musim reproduksi masing-
masing jenis menjadi suatu kendala yang 
sangat berarti dalam penentuan kebijakan 
nasional. 

Dari abad ke abad, pengetahuan 
tradisional tentang teripang maju lambat, 
penelitian yang dilakukan juga belum 
mampu mengurangi laju pengurangan 
stoknya di alam. Sehingga, melalui 
riset nasional telah dimulai eksplorasi 
biodiversitas, pendataan statistik 
perikanan, data, dan informasi jenis yang 
masuk perdagangan, kepadatan, potensi 
dari beberapa lokasi di Indonesia. Akhirnya, 
berlanjut ke topik riset yang semakin 
bervariasi mulai dari diversitas, densitas, 
perikanan tangkap, restocking, serta 
budidaya skala laboratorium.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
menaruh perhatian terhadap sebaran 
teripang di Indonesia, untuk itu dimulailah 
kegiatan penelitian pada tahun 2011. Pada 
tahun itu, penelitian yang dilakukan adalah 
mengidentifikasi dan men-screening 
metabolit sekunder. Tahun berikutnya, 
dilakukan screening aktivitas antibakteri, 
antioksidan, dan pengujian toksisitas. Pada 
tahun 2013, pengujian proxial dan uji logam 
berat teripang segar. Tahun selanjutnya, 
pembuatan dan pengujian prototype 
sediaan kapsul S. Vastus berdasarkan 

persyaratan BPOM. Penelitian mengenai 
pembuatan dan pengujian sediaan cair 
ekstrak S. Vastus (GCMS dan kestabilan) 
dilakukan pada tahun 2015. Kemudian 
dilanjutkan dengan pengujian glukosamin 
dan kondrotin sediaan cair S. Vastus 
dan raw material dari Holithuria scabra 
di tahun 2016. Tahun 2017 melakukan 
perbandingan kualitas prototipe 
(glukosamin dan kondroitin). Barulah pada 
tahun 2018 hingga saat ini fokus pada 
pembuatan pangan fungsional dari ekstrak 
H. scabra dengan marker glukosamin. 
Spesies ini diyakini telah memiliki nilai 
komersial sebagai sumber makanan yang 
bermanfaat bagi kesehatan.

Keberadaan Teripang di Alam 
Terancam Punah

Pemanfaatan hasil alam bukanlah hal 
yang dilarang selama bersifat lestari atau 
berkelanjutan. Namun pada kenyataannya, 
hampir semua biota komersial laju 
berkurangnya di alam lebih cepat 
dibandingkan kemampuan bertambahnya. 
Hal tersebut juga terjadi pada teripang. 
Selama perjalanan penelitian tim peneliti 
teripang Pusat Penelitian Oseanografi, 
menceritakan bahwa untuk mendapatkan 
data penelusuran asal teripang sangat 
sulit. Hal itu dikarenakan jumlah di alam 
yang tidak lagi melimpah. Kondisi tersebut 
bahkan mengharuskan para nelayan 
pemburu teripang mendayung sampan 
lebih jauh dan menyelam lebih dalam. 
Kondisi lain, adanya kompetensi atau 
persaingan tidak tertulis di antara para 
pengepul tingkat pertama (yang biasanya 
juga berfungsi sebagai sumber dana 
bagi para nelayan teripang). Akibatnya, 
membuat mereka sulit untuk membagikan 
informasi kepada pihak asing, termasuk 
peneliti.

Dari teripang, peneliti Puslit 
Oseanografi LIPI memahami bahwa 
perburuan nomaden tidak hanya terjadi 
pada biota komersial di wilayah terrestrial, 
namun juga di laut. Begitu juga dengan 
species-shifting atau pergeseran jenis. 
Jika satu jenis tidak lagi ditemukan di satu 
lokasi, perburuan teripang akan berganti ke 
jenis lain atau pindah ke lokasi lain. Hal ini 
dapat diprediksi terjadi di Indonesia yang 
merupakan negara kepulauan dan terdiri 
lebih dari 17.000 pulau dengan  panjang 
pantai 108.000 km dan merupakan 
terpanjang kedua setelah Kanada, menjadi 
alasan utama perikanan teripang yang 

bersifat artisanal.
Penduduk atau nelayan lokal di 

beberapa lokasi yang tim peneliti 
kunjungipun tidak semuanya mengenal 
teripang sebagai sumber mata 
pencaharian. Namun, terkadang nelayan 
dari luar desa, seperti nelayan Madura, 
menyelam untuk mengambil komoditas 
ini dengan atau tanpa izin dari kepala 
desa/adat daerah-daerah penghasil 
teripang.

Teknologi Budidaya Teripang Pasir
Aspek strategis penguasaan budidaya 

Teripang (Holithuria scabra) yang dikenal 
dengan nama teripang pasir atau teripang 
gosok ini dalam dunia internasional 
dikenal dengan nama Sand Fish, untuk 
mendukung konservasi, usaha budidaya, 
dan penyediaan bahan baku industri 
pangan fungsional.  Sebagai penyediaan 
bahan pangan, penanganannya  dengan 
cara usaha budidaya yang dilakukan 
secara massal, kontinyu dan seragam 
serta kualitas produk bisa disesuaikan 
dengan preferensi konsumen. Hingga 
target tahun 2020 dapat dimanfaatkan 
untuk skala industri, dengan kapasitas 
produksi >100.000 ekor/tahun. 

 Jenis ini mempunyai bentuk badan 
yang bulat panjang berwarna putih 
kekuning-kuningan serta terdapat sekat-
sekat yang melintang berwarna putih. 
Di antara sekat-sekat tersebut terdapat 
garis-garis hitam pada punggungnya 
apabila seluruh badannya diraba, akan 
terasa kasar seperti butiran. 

 LIPI adalah satu satunya lembaga, 
dan yang pertama menghasilkan produk-
produk suplemen makanan dari teripang 
di Indonesia dengan bahan dasar (jenis 
teripang) yang berbeda dari yang ada di 
pasaran Asia.

Teripang dimanfaatkan untuk bahan 
suplemen/pangan sehat, berikut ini 
contoh gambar produk pangan berbahan 
dasar teripang pasir untuk pencegahan 
masalah stunting.

Sebagai informasi, saat ini sedang 
diteliti oleh tim peneliti LIPI terkait dengan 
manfaat teripang bagi penyembuhan 
penyakit kanker. Dari eksplorasi 41 jenis 
timun laut di Indonesia, sekitar 6 spesies 
teripang yang berpotensi untuk diolah 
sebagai zat antikanker. LIPI merencanakan 
untuk mempublikasikannya pada akhir 
tahun 2019. Penasaran...? tunggu saja 
kabar selanjutnya.
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MADRASAH INSAN CENDEKIA

Ketika Sains Lebur dengan 
Keimanan dan Ketaqwaan

“Kejujuran itu akan mengajarkan 
anak-anak tentang keikhlasan dan 

cara bersosialisasi yang baik“

RW

KEJUJURAN

“Kejujuran adalah nilai utama yang paling ditanamkan 
di Madrasah kami,” demikian Ibu Persahini Sidik, Kepala 
Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Serpong (MAN IC 
Serpong) yang biasa dipanggil akrab Ibu Penny membuka 
obrolan kami siang itu di ruang Kepala Madrasah yang bersih 
dan tertata rapi. “Kejujuran itu akan mengajarkan anak-
anak tentang keikhlasan dan cara bersosialisasi yang baik”, 
sedangkan nilai penting lainnya yang juga kami tekankan di 
sini adalah disiplin dan kerjasama” lanjut Ibu Penny.

“Selain itu yang paling membedakan MAN IC dengan 
lembaga pendidikan lain adalah leburnya iptek (Ilmu 
Pengetahuan dan Teknologi) dan imtaq (iman dan taqwa) 
dalam penyampaian hampir semua mata pelajaran di 
sini.” “Tidak ada dikotomi pengetahuan umum dan agama, 
keduanya harus seimbang hadir dalam pembentukan 
generasi muda Indonesia yang mandiri, cerdas, dan tetap 
berpegang teguh pada keimanan Islam.” “MAN IC tidak 
bisa terlepas dari 3 visi utamanya yaitu penguasaan iptek, 
imtaq dan aktualisasi ke masayarakat,” lanjut Ibu Penny 
menegaskan.

Bapak BJ Habibie (Alm), Presiden ke-3 RI yang belum 
lama berpulang adalah sosok dibalik lahirnya Madrasash 
Insan Cendekia.  Saat itu, tahun 1996 madrasah ini didirikan 
oleh beliau sebagai sekolah rintisan berbasis iptek dan 
imtaq (Iman dan taqwa) yang bernaung di bawah BPPT 
(Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi) dalam 
program penyetaraan IPTEK STEP (Science and Technology 
Equity Program).  Kurikulum iptek lahir dari BPPT sedangkan 
kurikulum Imtaq lahir dari ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim 
Indonesia), di mana Bapak BJ Habibie (Alm) adalah juga 
penggagas berdirinya kedua lembaga tersebut sebelumnya.  
Madrasah ini pada awalnya didirikan di dua tempat, satu di 
Serpong Kota Tangerang Selatan, dan satu lagi di Gorontalo, 
Sulawesi.  

Pada perkembangannya sejak tahun ajaran 2000/2001 
atas izin Bapak BJ Habibie (Alm) pengelolaan Madrasah 
Insan Cendekia dilimpahkan ke Departemen Agama RI, 
kemudian berubah status menjadi Madrasah Aliyah Negeri 
(MAN) Insan Cendekia.  Beliau berharap pelimpahan ini akan 
mengoptimalkan kemajuan MAN Insan Cendekia, oleh 

 Sejak tahun ajaran 2000/2001 atas izin Bapak BJ Habibie (Alm) 
pengelolaan Madrasah Insan Cendekia dilimpahkan ke Departemen 
Agama RI, kemudian berubah status menjadi Madrasah Aliyah 
Negeri (MAN) Insan Cendekia.

WARISAN 

 Ibu Persahini Sidik, Kepala Madrasah MAN IC (tengah berbaju hijau) dengan jajaran staf dan pimpinan Kemenag Pusat 
dan Tangsel (Foto: Tim Humas MAN IC)
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“Ada tambahan pelajaran Bahasa 
asing selain Bahasa Arab dan Inggris 

yang memang sudah didapat di kelas, 
misalnya Bahasa Jepang, Korea”

karenanya sinergi Departemen Agama 
dan BPPT terus berlangsung dengan baik 
hingga saat ini.

Seleksi Ketat, Persaingan dari Seluruh 
Indonesia

Setiap tahunnya ada sekitar 12.000 
siswa SMP/sederajat yang mendaftar untuk 
ikut tes masuk ke MAN IC seluruh Indonesia 
yang berjumlah 23 Madrasah yang tersebar 
hampir di seluruh propinsi di Indonesia. 
3200an siswa di antaranya mendaftar ke 
MAN IC Serpong, sementara yang diterima 
adalah sejumlah 140 orang untuk 7 kelas 
setiap tahun ajaran baru.   Setiap kelas di 
MAN IC Serpong hanya terdiri dari 20 anak, 
jadi memungkinkan masing-masing anak 
mendapatkan perhatian maksimal dari 
pengajar di kelas.

Tes masuk MAN IC Serpong berupa 
tes potensi dan tes akademik yang materi 
tesnya disusun oleh guru-guru pilihan di 
MAN IC Serpong dan lembaga konsultan 
terpilih untuk menyusun materi tes potensi.  
Tes masuk ini termasuk kategori yang sulit, 
mengingat prosentase persaingan juga 
sangat tinggi. 

Bukan hanya tes masuk untuk siswanya yang sulit, seleksi 
untuk tenaga pengajar di MAN IC juga sangat ketat. Guru-
guru bidang studi ilmu pengetahuan umum adalah lulusan 
kampus-kampus terbaik di Indonesia seperti UI, ITB, IPB dan 
lainnya.  Untuk guru-guru pendidikan agama mayoritas adalah 
lulusan UIN.  Semua guru di sini wajib untuk memahami dan 
mengintegrasikan sains dengan AlQuran dan Hadist.  

Kurikulum di MAN IC saat ini tidak bisa banyak bergerak dari 
kurikulum standar pemerintah yang sangat padat.  Peminatan 
pada bidang sains tertentu seperti Kimia, Fisika, Matematika 
dan termasuk Karya Ilmiah Remaja ditambahkan di luar jam 
belajar harian, yaitu pada sore hari.  Siswa-siswa masuk ke 
klub bidang studi sesuai minat masing-masing.  Malamnya  
semua siswa mendapatkan pendalaman materi agama yang 
disarikan dari Kitab Kuning, berupa pendalaman Tahsin dan 
Tafsir.

Sementara di hari Sabtu siswa-siswa mendapatkan 
palajaran seni sampai dengan jam 12 siang, ada tambahan 
pelajaran Bahasa asing selain Bahasa Arab dan Inggris yang 
memang sudah didapat di kelas, misalnya Bahasa Jepang, 
Korea, dan Bahasa lainnya. Hari Sabtu juga digunakan untuk 
kegiatan di luar akademis, yang kekinian ala generasi muda 
saat ini.

MAN IC juga menerapkan aturan kedisiplinan yang sangat 
ketat, apalagi yang berkaitan dengan kejujuran. Misalnya 
menyontek akan mendapat hukuman nilai nol, dan setiap 
pelanggaran kedisiplinan akan ada sidang sebelum dijatuhkan 
sanksi hukuman.  Pelanggaran-pelanggaran lain seperti 
pelecehan seksual, merokok, berkelahi, membawa senjata 
tajam, dan penyalahgunaan narkoba adalah pelanggaran yang  
gampang menular, sehingga  anak-anak yang melakukan hal-
hal tersebut harus dikeluarkan dari sekolah dan dikembalikan 
kepada orangtuanya supaya tidak mempengaruhi yang lain.

Segudang Prestasi Tingkat Nasional dan Dunia
Siswa-siswi MAN IC Serpong langganan berprestasi 

sejak lama.  Berbagai pencapaian berkaitan dengan sains, 
ilmu agama Islam, bidang seni dan berbagai bidang lainnya 
sudah pernah diraih. Tahun 2019 ini ada berbagai pencapaian, 
diantaranya adalah pada 13th International Olympiad on 
Astronomy and Astrophysics 2019 di Keszthely Hungaria. Salah 
satu tim Indonesia yaitu Hilmi Nuruzzaman yang meraih 

medali perak adalah siswa kelas 12 MAN IC Serpong.  
Hilmi memenangkan persaingan dengan 260 siswa 
lainnya dari 47 negara.

MAN IC Serpong juga diapresiasi oleh A. Umar, 
Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan 
Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Departemen Agama 
RI, karena berhasil menduduki posisi kedua dalam 
perolehan medali pada OSN (Olimpiade Sains Nasional) 
2019 yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, di 
Manado, Sulawesi Utara. “Prestasi ini tak terjadi secara 
tiba-tiba, tapi ada usaha sungguh-sungguh dari para 
siswa, wali murid, guru pembimbing, dan juga kepala 
madrasah,” tutur Umar menambahkan.

MAN IC Serpong tahun 2019 ini juga menjadi tuan 
rumah Kompetisi Sains Madrasah (KSM) Kota Tangsel 
yang digelar pada Sabtu, 20 Juli 2019. KSM merupakan 
program Kementerian Agama RI dalam rangka menggali 
potensi akademik siswa-siswi madrasah khususnya 
dalam bidang sains. Kompetisi ini berjenjang mulai dari 
tingkat Kabupaten dan Kota, Propinsi dan Nasional.  
KSM tingkat Kota Tangsel ini diikuti oleh 323 peserta 
yang berjenjang mulai dari tingkat MI/SD, MTS/SMP 
sampai dengan MA/SMA.  Manurut A. Umar, ultimate 
goal KSM adalah melahirkan ilmuwan muslim yang 
handal di masa depan. 

Ini kegiatan aplikasi pembelajaran ke sungai Cisadane, Tangerang

Green house yang digunakan siswa dalam pembelajaran biologi, PKLH dan juga beberapa proyek Karya Ilmiah Remaja.
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resensi buku

PPancasila adalah ideologi dasar dalam 

kehidupan bagi negara Indonesia. 

Pancasila sebagai dasar negara artinya 

ideologi Pancasila menjadi landasan, panduan, 

rumusan, asas dan pedoman resmi kehidupan 

berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Maknanya, esensi dari nilai-nilai yang 

terkandung dalam Pancasila berfungsi sebagai 

inspirasi, pedoman, dan panduan tingkah laku 

segenap masyarakat Indonesia dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Bisa dipahami bahwa 

makna Pancasila meliputi arti nilai yang menjadi 

pedoman hidup dan kehidupan, khususnya 

kehidupan berbangsa dan bernegara.  Sejak 

pertama kali Indonesia didirikan, Pancasila telah 

ditetapkan sebagai dasar negara sekaligus ideologi 

negara. Kita, rakyat Indonesia sudah selayaknya 

dalam kehidupannya berpedoman ke Pancasila, 

tetapi bukan berarti menTuhankan Pancasila. 

Tatanan Orde BAru
Isi sila-sila dalam Pancasila secara nyata 

ada dan hidup dalam jiwa dan masyarakat 
bangsa Indonesia. Pemahaman mengenai 
Pancasila baik sebagai dasar negara ataupun 
sebagai ideologi negara kiranya perlu 
disampaikan kepada generasi muda, agar 
nantinya di kemudian hari tidak ada yang 
menyimpang dalam mengimplementasikan 
nilai- nilai Pancasila. Buku dengan judul 
“Tatanan Orde Baru: Distorsi Ideologi Pancasila” 
ini merupakan suatu tinjauan filsafat politik, 
berisi pemahaman dan refleksi tentang tatanan 
Orde Baru yang niatnya dibangun di atas 
dasar ideologi Pancasila. Untuk kepentingan 
itu, ideologi Pancasila diinternalisasikan 
kepada bangsa Indonesia melalui pendidikan 
yang diselenggarakan secara nasional lebih 
dikenal dengan sebutan Penataran Pedoman 
Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (P4).  
Buku ini juga  merupakan pengembangan 
pemikiran dari disertasi penulis pada 
pertengahan 2006 dengan judul “Kritik Terhadap 
Wacana Politik Orde Baru: Menelusuri Teks 
Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia 
Soeharto 16 Agustus 1985-1997”. Di dalamnya, 
terdapat empat bab dalam buku ini, yang mana 
antara bab satu dengan bab berikutnya masih 
berkaitan dan berkesinambungan. Disamping 
itu juga, buku ini memuat berbagai pendapat-
pendapat dan teori-teori yang dibahas dalam 

Judul Buku       : Tatanan Orde Baru Distorsi 
                              Ideologi Pancasila
Editor          : Endang Retnowati
Penerbit          : LIPI PRESS
Tahun Terbit     : Desember 2018
Tebal Buku       : xiv hlm + 153 hlm; 14,8 
                             x 20,8cm
ISBN          : 978-979-799-994-0 (cetak)
         : 978-979-799-994-7 (e-book)

Judul Buku    : Ekspedisi Sulawesi 
Barat: Flora, Fauna 
dan Mikroorganisme 
Gandangdewata

Editor             : Anang Setiawan 
Achmadi, Amir Hamidy, 
Ibnu Maryanto, Pungki 
Lupiyaningdyah, Vera Budi 
Lestari Sihotang, Sih Kano, 
Abdulrokhman Kartonegoro, 
Marlina Ardiyani, Enung Sri 
Mulyaningsih, dan Atit Kanti

Tahun Terbit : Desember 2018

Penerbit        : LIPI Press Tebal Buku : 
X+167 halaman, A4 (21 x 
29,7 cm)

ISBN              : ISBN 978-979-799-957-5

Ekspedisi Sulawesi Barat

BBuku ini berisi berbagai informasi 

mengenai keanekaragaman flora, fauna 

dan mikroorganisme Sulawesi Barat yang 

menjadikan Gunung Gandang Dewata sebagai pusat 

eksplorasi. Buku ini memuat berbagai jenis flora 

khas Sulawesi dan khas Indonesia Timur macam 

Selain pembahasan tentang flora, fauna, 

dan mikroorganisme, buku ini juga membahas 

pemanfaatan sumber daya hayati tersebut 

oleh warga sekitar Gunung Gandang Dewata 

dan juga hubungannya dengan budaya setem-

pat. Pembahasan tentang bagaimana cara kita 

memanfaatkan sumber daya tersebut menjadi 

nilai ekonomis, seperti sumber potensi obat 

atau sumber pangan alternatif juga disajikan 

dengan baik di buku ini. 

Dengan kelengkapan data dan penyajian 

bahasa serta gambar yang mudah dimengerti, 

buku ini sangat cocok untuk menjadi referensi 

bagi para peneliti, pengusaha, mahasiswa atau 

bagi kita yang berkeinginan lebih jauh menge-

tahui keragaman sumber daya hayati Sulawesi 

Barat, buku ini juga sebagai representasi ker-

agaman hayati negara Indonesia. (Ika Fitriana 

Hapsari/YA)

kaitannya dengan Pancasila, terbentuknya 
Pancasila, dan perumusan Pancasila itu 
sendiri serta implementasinya. Salah satunya 
pendapat  dari mantan presiden Republik 
Indonesia ke enam, Bapak Susilo Bambang 
Yudhoyono yang dimuat dalam majalah 
Tempo (edisi Juni 2008) dengan judul “Menata 
Kembali Kehidupan Bernegara Berdasarkan 
Pancasila”. Menurutnya, dasar pertanyaan ini 
adalah pandangan bahwa diri kita menyimpan 
kekurangberanian mengucapkan kata-
kata semacam Pancasila, UUD 1945, NKRI, 
Bhinneka Tunggal Ika, wawasan kebangsaan, 
stabilitas, pembangunan, dan kemajemukan 
serta kekhawatiran 
dianggap tidak 
reformis, tidak 
sejalan dengan 
gerak reformasi dan 
demokrasi.    

Pada bagian 
akhir buku 
dijabarkan apa 
itu Pancasila dan 
pengertiannya serta mengapa Pancasila 
disebut sebagai  ideologi negara. Selain 
itu juga, dijabarkan pula satu per satu 
dari sila-sila yang ada dalam Pancasila.                                                                                                                                       
     Diharapkan buku ini dapat bermanfaat 
bagi kita semua, khususnya generasi muda 
yang nantinya akan mengemban tugas negara 
berikutnya, agar tidak menyimpang dari tujuan 
dan maksud dari perumusan awal Pancasila itu 
sendiri. (Irma Pulukadang/YA)

Cyathea sarasinorum, Tapeinidium amboynese, 

dan Selliguea. Beberapa flora yang ditemukan dan 

disajikan di buku ini  merupakan catatan baru bagi 

ilmu pengetahuan. Fauna dan mikroorganisme juga 

dibahas dengan lugas dan dengan bahasa yang 

mudah dimengerti. Dilengkapi dengan gambar 

yang colorful membuat buku ini dapat membuka 

cakrawala kita akan kekayaan dan keragaman hayati 

kita di Nusantara ini, khususnya Sulawesi Barat.

Ilm
uw

an M
uda Indonesia di ISE 2019 

Di tangan m
erekalah m

asa depan Bangsa Indonesia akan ditentukan, di tangan rem
aja cerdas penuh karya berm

anfaat bagi sekitarnya. Sejalan dengan tem
a ISE 2019 “Today and 

Beyond”, m
erekalah cahaya bersinar Indonesia hari ini dan m

asa datang. Tugas kita adalah m
endorong m

ereka yang penuh karya untuk tetap percaya, tidak ada yang tidak bisa kita 
lakukan untuk m

em
ajukan Indonesia, selam

a ilm
u pengetahuan dan teknologi ada digenggam

an anak-anak pem
im

pin m
asa depan Indonesia.  

  

“Today and Beyond” science for solution not only for today, but also for better future of the w
orld. 

(Laksana Tri Handoko, Kepala LIPI)



“Menolak, Mengurangi, Menggunakan
Kembali, Daur Ulang, Membusukkan.”

Jadi  SahabaT
 Bumi

Selalu bawa tasmu sendiri
Selalu ingat untuk membawa tasmu sendiri saat berbelanja apapun. Kalau kamu mau, 
coba buat tas sendiri dari baju-baju bekas tak terpakai dari lemarimu, cek caranya di 
internet. Selalu bawa tas lipat serbaguna juga dan usahakan jangan beli tas baru untuk 
aksi ini, karena akan menambah sampah nantinya.

“Zero Waste
is not Recycling

More,
but Less”

Selalu bawa botol/termosmu
sendiri
Biasakan isi botolmu sebelum pergi ke luar rumah, ingat dan 
sempatkan isi ulang botol tersebut di tempat-tempat yang 
kamu tuju. Selain di kantor, sudah banyak sekolah yang 
menyediakan air minum untuk isi ulang botol yang kita 
bawa. Sodorkan termosmu ketika memesan kopi/teh 
pesananmu, say no to plastic cup too. 

Gunakan sabun
batang 
Gunakan sabun batang sebagai 
pengganti sabun cair yang biasanya 
banyak mengandung triclosan, SLS, 
sabun cair biasanya dikemas dengan 
kemasan yang plastik.  Memang terdapat 
banyak isi ulang, tapi bungkus kemasan dari isi ulang 
sabun cair itu juga dari plastik, lho!

Gunakan seminimal
mungkin
Minimalisir pemakaian produk sabun mandi, 
sabun cuci, sampo, sabun pel, dan pasta gigi. 
Jangan termakan iklan. Misalnya pasta gigi, 
cukup gunakan sebiji jagung, tak perlu 
sampai sepanjang garis sikat gigi. 

Mari mulai memakai lap/serbet
kain, saputangan dan kapas

katun reusable
Gunakan bahan reusable sebagai pengganti 

tissue dan kapas sekali pakai, baik untuk 
penggunaan pribadi (lap muka, badan dll.) juga 

di meja makan dan dapur.  Mengurangi 
pemakaian tissue mengurangi sampah dan 

penebangan pohon di hutan. 

Gunakan alat-alat pribadi
berbahan non plastik

Sikat gigi bambu sebagi pengganti sikat gigi 
biasa yang batangnya dari plastik, bawa 

sedotan, sendok, garpu stainless 
steel/bambu/kayu milikmu sendiri selalu. 

Tolak sedotan plastik.

Berfikirlah berulang kali ketika akan 
membeli sesuatu, apapun itu, mulai dari 
pakaian sampai gadget.  Coba mulai ikut 
gerakan membeli dan menjual 
barang-barang preloved (bekas pakai) 
yang sudah jadi tren di hampir seluruh 
dunia.

Berfikir ulang
dan ulang Sisa-sisa bahan makanan (sebelum memasak ataupun sisa 

makanan matang) dapat menyuburkan bumi, buatlah 
kompos. Banyak cara untuk membuat kompos dengan 

sekecil apapun lahan yang kita punya, atau minimal pilah 
sampah basah di rumah, jangan dibuang dalam kantong 

plastik, pisahkan dengan sampah kering yang dapat didaur 
ulang.  Kalau ada bank sampah di sekitarmu, setorkan 

sampah-sampah daur ulang tersebut, seru kan bisa dapat 
tambahan penghasilan sambil jadi sahabat bumi. (RW)

Belajar membuat
kompos yuk!


