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Ringkasan Proposal 

 
Pemanfaatan biogas secara umum sudah banyak dilakukan berupa bantuan kepada masyarakat, petani dan 
peternak namun masih sangat jauh dari harapan, permasalah yang muncul ketika terjadi kendala tehnis pada 
pemanfaatan biogas kemana masyarakat harus mencari tahu, mendapat informasi dan pendapingan dari 
instansi, lembaga pemberi bantuan belum secara serius diperhatikan sehingga banyak unit instalasi biogas tidak 
digunakan lagi. Masalah tersebut yang mendorong BBPP-Batu untuk mencoba membangun semangat kepada 
masyarakat penerima batuan ataupun dengan swadaya membangun digester (reaktor biogas) untuk belajar 
cara mengoperasikan reaktor biogas dalam bentuk Pelatihan Pemanfaatan Limbah Peternakan dan Pertnanian 
sebagai Energi Alternatif. 

 
Sangat disayangkan apabila cita cita mulia dalam pelestarian alam dan lingkungan menjadi energi terkendala 
karena kurang serius dan pendampingannya, kehadiran lembaga, instansi dengan profesional masih sangat 
kurang, BBPP- Batu sebagai UPT Kementrian Pertanian mencoba hadir untuk menyelesaikan masalah yang 
muncul pada pemanfaatan limbah sebagai energi alternatif. 

 
Salah satunya adalah Pelatihan pembuatan alat purifikasi biogas sederhana, murah dan mampu dilakukan 
oleh setiap orang, purifikasi biogas sebagai salah satu solusi pemecahan masalah yang muncul karena 
selama ini aroma yang terbawa bawa oleh biogas mengesankan bau kotoran yang sangat mengggangu 
dalam memanfaatan biogas sebagai bahan bakar aternatif. 

 
Aroma yang terbawa dalam biogas adalah asam (H2S) hasil dari proses fermentasi limbah dalam digester, 
material asam sangat mudah diikat dengan larutan basa, ide sederhana ini yang mendorong BBPP Batu 
sejak tahun 2014 untuk terus mengembangkan inovasi alat purifikasi baik dalam sekala rumah tangga dan 
industri. Petani dan peternak sebagai salah satu sasaran, karena secara umum mereka mempunyai unit 
instalasi pengolahan limbah menjadi biogas. 

 
Kecepatan transfer tehnologi harus disesuaikan dengan sasaran yang tepat dan menyederhanakan tehnologi 
tepat guna murah dan mampu dilakukan oleh setiap orang. 
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Tujuan Inisiatif 

Gambarkan/Jelaskan tujuan inisiatif ("gagasan") munculnya inovasi 

ini Jawaban: 

 
Limbah peternakan dan pertanian, rumah tangga merupakan potensi energi, peningkatan pengetahuan limbah 
sebagai potensi energi (biogas), akan merubah sikap masyarakat dalam mengelola limbah(sampah) kurangnya 
pengetahuan limbah sebagai bahan bakar alternative terkendala oleh perbedaan persepsi tentang teori 
pemanfaatan energi alternative, Pemberdayaan kepada masyarakat cara merancang, merencanakan 
pengelolaan limbah menjadi sumber energi sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha pertanian dan peternakan, 
zero waste dan kemandiriran energi harus terus dikampanyekan oleh pemerhati lingkungan, penyuluh dan 
semua pihak yang peduli tentang kelestarian alam, slogan limbah jadi berkah harus diterjemahkan dengan 
benar dan tersampaikan kepada masyarakat. 

 
BBPP batu melalui Divisi Pengolahan Limbah merancang kegiatan pelatihan tentang pengolahan 
limbah yang terintegrasi dengan sektor pertanian, industri dan energi dengan peran peningkatan 
pengetahuan dan keterampilan kepada pelaku usaha diharapkan akan ada dampak perubahan sikap dalam 
menciptakan kemandirian pupuk, energi dan tercipyanyan ekosistem yang lestari. 

 
Sasaran peserta pelatihan adalah petani, petenak dan pelaku usaha yang mengasilkan limbah organik, alumni 
peserta pelatihan merupakan duta yang selanjutnya akan mengkampayekan tentang pengelohan dan potensi 
limbah dari sisi ekonomi (pupuk dan gas), untuk tujuan tersebut peserta pelatihan harus mempunyai 
pengetahuan dan keterampilan yang spesifik setelah berlatih di BBPP- Batu : mampu merancang, mampu 
membuat, mampu mengoperasikan dan mampu memanfaatkan hasil dari pengolahan limbah 
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Keselarasan Dengan Kategori Yang Dipilih 

Jelaskan keterkaitan inovasi dengan kategori yang dipilih. 

Jawaban: 

 
Biogas dengan bahan baku limbah organik, salah satunya kotoran sapi, sudah banyak masyarakat yang 
menjadikan sebagai bahan bakar gas untuk memasak, namun asam yang membuat korosi dan bau kotoran 
yang terbawa oleh aliran gas menjadi masalah dalam pemanfaatannya. Peningkatan pengetahuan dan 
keterampilan dalam pengelolaan dan pemanfaatan limbah menjadi energi harus didukung dengan tehnologi 
yang murah, sederhana dan tepat guna, salah satunya alat purifikasi H2S inovasi BBPP - Batu. Alat purifikasi ini 
mampu mengikat asam yang bersifat korosif dan menghilangkan bau kotoran yang terbawa gas. 

 
Memasak nyaman, aman akan membuat ketertarikan pemanfaatan biogas semakin tinggi 
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Signifikansi (Arti Penting) 

Jelaskan bagaimana inisiatif ini berperan penting dalam mengatasi kekurangan/ kelemahan tata kelola, 
administrasi umum atau pelayanan publik di suatu negara atau wilayah tertentu. Inisiatif tersebut harus 
berdampak positif terhadap kelompok-kelompok penduduk, termasuk kelompok yang rentan (yaitu 
anak- anak, perempuan, orang tua, orang cacat, dll.) dalam konteks negara atau wilayah Anda. 

 
Jawaban: 

 
 
Limbah, sampah, kotoran ternak ketika didaur ulang mempunyai dampak ekonomi yang tinggi, kurangnya 
pengetahuan pemanfaatan limbah menjadi sumber masalah yang harus diatasi, Energi alternative (biogas) 
menjadi cara baru dalam memenuhi kebutuhan energi secara perlahan akan jadikan masyarakat mandiri 
energi. Namun tidak banyak lembaga pelayanan yang mempunyai inovasi dengan tehnologi sederhana, 
murah dan tepat guna. 

 
Pembelajaran berupa pelatihan memanfaatkan limbah menjadi biogas akan merubah perilaku masyarakat 
menjadi lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan, sampah, limbahakan, kotoran ternak. 

 
Balai Besar Pelatihan Peternakan - Batu (BBPP-Batu) menyiapakan peningkatan pengetahuan petani dan 
peternak untuk mampu membuat alat alat pendukung pemanfaatan biogas berupa alat purifikasi dalam kegiatan 
Pelatihan pemanfaatan limbah. peserta paham berapa nilai ekonomi yang didapat apabila limbah dikelola 
mejadi pupuk dangas, dampak terhadap usaha pelestarian alam( pemanasan global, perubahan iklim dan polusi 
yang dihasilkan limbah). 
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Inovasi 

Jelaskan mengapa inisiatif ini inovatif dalam konteks negara atau wilayah Anda. 

Jawaban: 

 
Inovasi BBPP - Batu berdasar dari identifikasi permasalah yang muncul pada pemafaatan energi alternatif 
hasil dari pengelolaan limbah perternakan. Inovasi tersebut berupa alat purifikasi biogas sederhana namun 
sangat efektif dalam mengikat asam dan menghilangkan bau kotoran/bau limbah yang terbawa gas. Alat 
purifikasi biogas akan mendorong pemanfaatan biogas yang sudah dibantukan berupa digester (reactor 
biogas) kepada petani dan peternak. aroma kotoran yang terbawa biogas akan hilang sehingga kesan kotor 
pada saat memasak makanan tidak akan terjadi, sangat disayangkan pemanfaatan energi alternatif dari 
biogas terkendala dengan kesan kotor karena aroma yang terbawa oleh biogas. 

 
 
 
 
Jelaskan apakah inovasi ini asli atau apakah itumerupakan adaptasi/modifikasi/replikasi dari konteks 
lain. 

 
Jawaban: 

 
 
Alat purifikasi ini merupakan inovasi asli karya BBPP- Batu, berupa alat purifikasi sederhana yang murah, 
mudah direplikasi oleh setiap orang (petani/peternak), secara singkat prinsip alat purifikasi ini melewatkan 
biogas kedalam katalis basa ( air dikondisikan basa) yang ditempatkan pada tabung PVC sehingga asam 
yang terbawa biogas akan terikat oleh katalis basa, aroma yang terbawa oleh biogas merupakan material H2s 
hasil samping proses fermentasi limbah dalam digester (reaktor biogas). Aroma kotoran hilang menjadi kata 
kunci alat purifikasi BBPP - Batu. 
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Transferabilitas 

Apakah inovasi tersebut memiliki potensi dan/atau terbukti telah diterapkan dan diadaptasi (disesuaikan) 
ke dalam konteks lain (misalnya negara atau wilayah lain) ? Jika ya, tolong jelaskan di mana dan 
bagaimana prosesnya 

 
Jawaban: 

 
 
Ya inovasi alat purifikasi ini akan sangat berdampak dan telah diterapkan dan daiadopsi. Purifikator yang dimiliki 
oleh Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu telah disampaikan dalam setiap proses pembelajaran 
kepada public dalam pelatihan pemanfaatan biogas. Teknologi sederhana tersebut dapat diterapkan pada 
petani dan peternak untuk menyediakan energi sesuai dengan limbah ternak yang dihasilkan dari kandang 
ternak, itulah alasan kami BBPP - Batu memberi judul Kandang Sapi Ladang Energi. Semua unit produksi 
yang mempunyai limbah merupakan ladang energi. Pemanfaatan limbah adalah konsep lama namun BBPP - 
Batu berinovasi dengan pardigma baru menggunakan tehnologi purifikasi sederhana 

untuk lebih maksimal pemanfaatan. 



Sumber Daya Kandang Sapi Ladang Energi 

Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik 8 Dicetak tanggal: 10-05-2020 

 

 

Sumber Daya 

Sumber daya apa (yaitu keuangan, manusia atau lainnya) yang digunakan untuk melaksanakan 
inovasi tersebut? 

 
Pemangku kepentingan lain mana di dalam institusi yang terlibat dan memberikan kontribusi 
dalam memunculkan dan melaksanakan inisiatif ini? 

 
Langkah-langkah/strategi apa yang dilakukan inovator dalam memobilisasi/ menggerakkan 
seluruh sumber daya internal maupun eksternal? 

 
Bagaimana keberlanjutan sumber daya yang digunakan dalam inovasi ini? Apakah hingga saat 
ini sumber daya masih tersedia? 

 
Jawaban: 

 
 
Teknologi purifikasi yang dikembangkan di BBPP Batu mendapatkan dukungan alokasi anggaran yang 
bersumber dari APBN. Anggaran tersebut dipergunakan untuk peningkatan profesionalisme 
widyaiswara/staff. Peningkatan profesionalis diwujudkan dalam kegiatan pelatihan, pemagangan, studi 
banding, dan kunjungan lapang untuk memberikan pendampingan cara pembuatan purifikasi yang mudah 
dan murah pada unit – unit yang mempunyai instalasi biogas 

 
Setiap Peserta yang telah mengikuti pelatihan dan praktek pembuatan alat purifikasi biogas membawa 
pulang hasil praktek pembuatan alat purifikasi untuk direplikasi diwilayah asal peserta. 

 
 
Jelaskan apakah dan bagaimana inovasi ini berkelanjutan (meliputi aspek-aspek sosial, ekonomi 
dan yang berhubungan dengan lingkungan). 

 
Jawaban: 

 
 
Inovasi purifikasi kedepan dapat dikembangkan lebih lanjut dengan harapan dapat diaplikasikan secara 
masal dan manfaat kebanyak pihak, nilai manfaat yang dihasilkan energi hasil dari limbah selama 1 tahun 
sungguh penghematan yang luar biasa. semisal nilai 1 tabung gas LPG 3kg mampu digunakan 1 keluarga 
tani dalam 1 minggu (1tahun 48 minggu) apabila digantikan dengan biogas yang telah dipurifikasi 
menggunakan alat purifikasi inovasi BBPP - Batu 

 
Unit instalasi purifikasi di BBPP saat ini mendapatkan respon positif dari stakeholder yang meliputi peternak 
dan pelaku usaha ternak serta mahasiswa, melalui kegiatan pelatihan, penelitian, pemagangan, PKL dan 
kunjungan. 

 
Biogas yang dihasilkan mampu mengantikan bahan bakar sebagai sumber energi, secara ekonomi setiap petani 
dan peternak akan mendapatkan nilai tambah lebih ketika bahan bakar sebagai pendukung sarana pengolahan 
hasil tidak beli, berjuang merubah sikap mandiri energi harus selalu digelorakan yang merupakan semangat 
pelestarian alam dalam memperlambat proses pemanasan global yang salah satunya hasil pencemaran dari 
limbah peternakan 
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Dampak 

Apakah inovasi ini telah dievaluasi secara resmi skala dampaknya, melalui evaluasi internal atau 
eksternal misalnya evaluasi yang dilakukan oleh APIP atau lembaga lain yang relevan. 

 
Jawaban: Ya 

Jelaskan bagaimana inovasi ini dievaluasi dampaknya 

pada: Target/kelompok sasaran. 

Kelompok masyarakat di luar kelompok sasaran. 
Aspek tata pemerintahan instansi (misalnya efisiensi anggaran, perbaikan proses bisnis, 
kolaborasi antar satuan unit kerja/perangkat daerah dan/atau pemangku kepentingan 
lainnya, tingkat akuntabilitas). 

 

Jawaban: 
 
 
Sasaran petani dan peternak yang mempunyai instalsi pengelolaan limbah untuk memanfaatkan energi 
alternatif sebagai semangat perwujudan cita-cita kemandirian energi akan sangat berdampak pada 
kesejahteraan keluarga petani dan peternak 

 
Dikarenakan alat purifikasi sangat murah dan mudah dibuat oleh setiap petani dan peternak diharapkan 
transfer tehnologi purifikasi biogas sederhana berjalan sesuai harapan. 

 
Dampak selanjutnya mampu membantu dan bekerjasama dengan dinas terkait dalam program pengelolaan 
limbah sebagai pupuk organik, pertanian organik sebagai hasil akhir pengelolaan limbah reactor biogas 
sebagai wujud pelestarian alam dan bahan bakar alternatif dalam upaya terciptanya siklus pertanian yang 
berkelanjutan. 

 
 
Indikator-indikator apa yang digunakan dalam evaluasi itu. 

Jawaban: 

 
Stakeholder dalam hal ini menaruh kepercayaan kepada widyaiswara berupa undangan permintaan sebagai 
narasumber dalam berbagai pelatihan pengolahan dan pemanfaatan limbah, workshop dan seminar tentang 
pemanfaatan biogas sebagai energy alternatif. Hal tersebut menunjukkan adanya pengakuan oleh khalayak 
umum tentang manfaat nyata inovasi teknologi purifikasi biogas sederhana, terlebih antusiasme ditunjukkan oleh 
peserta yang tertarik dengan alat purifikator. 

 
Banyakmya permintaan kepada para widyaiswara dan petugas tehnis BBPP - Batu dari dinas dan instansi 
terkait dalam pendampingan kepada petani dan peternak didaerah untuk menjadi konsultan rancangan 
bangun instalasi biogas. 

 
 
 
 
Gambarkan/apa hasil evaluasi tersebut? 
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Jawaban: 
 
 
Peserta pelatihan, petani dan peternak yang telah mengikuti pelatihan pembuatan alat purifikasi mampu 
membuat sendiri alat purifikasi dan unit instalasi biogas yang selama ini tidak dimanfaatkan mulai diaktifkan 
kembali karena biogas tidak lagi menghasilkan kesan kotor ketika dimanfaatkan sebagai bahan bakar 
alternatif setelah melewati alat purifikasi sederhana inovasi BBPP - Batu, asam yang menyebabkan korosi 
dan bau kotoran yang terbawa biogas hilang, respon masyarakat terhadap alat purifikasi biogas sederhana ini 
merupakan evaluasi dampak yang sangat nyata. 
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Keterlibatan Pemangku Kepentingan 

Jelaskan pemangku kepentingan mana yang terlibat, dan apa peran dan kontribusi mereka 
dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi inovasi ini. 

 
Jawaban: 

 
 
Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan teknologi iniadalah Kepala BPPSDM Pertanian 
Jakarta dan Kepala BBPP Batu sebagai penyedia anggaran pengembangan teknologi serta pengadaan 
bahan peraga purifikator. 

 
Widyaiswara mendapat penugasan merancang pengembangan teknologi purifikasi. Setelah rancangan tersebut 
mendapat persetujuan para pemangku kepentingan (Kepala BBPP Batu) di serahkan kepada petugas teknis 
untuk dapat diwujudkan. Teknologi purifikasi yang sudah terealisasi dapat digunakan sebagai bahan peraga 
pembelajaran mengenai pemanfaatan biogas. Selanjutnya evaluasi dilakukan terhadap aspek teknis penerapan 
serta pembelajaran teknologi purifikasi biogas sederhana tersebut yang dilakukan oleh internal BBPP Batu 
dengan mengukur respon masyarakat, petani dan peternak yang mengikuti pembelajaran pelatihan di BBPP - 
Batu. 
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Pelajaran Yang Dipetik 

Gambarkan pelajaran apa yang dipetik, serta usulan ide agar inovasi ini dapat ditingkatkan lebih lanjut 
atau gambarkan kekhususan inovasi yang membuat inovasi ini hebat, yang membawa perubahan 
yang lebih cepat dan lebih luas. 

 
Jawaban: 

 
 
Semakin menipisnya energy fosil dapat disiasati dengan pengembangan energy terbarukan yang salah 
satunya berupa biogas. Biogas sudah dapat diaplikasikan sebagai alternative bahan bakar untuk memasak, 
penerangan, serta dalam skala besar memungkinkan untuk genset dan mobil. 

 
Inovasi purifikasi biogas sederhana yang sudah dikembangkan BBPP Batu dapat dimasukkan dalam 
kurikulum baku pemanfaatan biogas sebagai pembelajaran pada publik 

 
Kapasitas pengajar yang mampu menyederhanakan sebuah tehnologi sangat dibutuhkan untuk 
membuat perubahan, tehnologi sederhana murah, mudah dan mampu dilakukan setiap orang akan 
mempercepat transfer tehnologi kepada masyarakat. 


