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ahan bekas tambang seringkali tidak bisa dalam menumbuhkan tanaman, karena kondisi 
d i m a n f a a t k a n  l a g i  k e t i k a  u s a i  lahan yang marjinal seperti disebutkan di atas.Lpenambangan. Hal ini disebabkan karena 

kondisi  tanahnya  sudah rusak dan tingkat Dalam upaya membantu menumbuhkan 
kesuburannya drastis menurun. Selain itu  tanaman pada lahan-lahan bekas tambang yang 
kadang kala mengandung logam  berat  dan kondisinya marginal,  Dr. Yadi Setiadi dan tim Lab 
bahkan bahan-bahan kimia lainnya yang bersifat Biotek Hutan, Pusat Penelitian Sumberdaya 
racun bagi tanaman. Kondisi ini menyebabkan  Hayati dan Bioteknologi IPB telah melakukan 
tanaman dan  makhluk hidup lainnya  nyaris berbagai tahapan  riset untuk  mengembangkan 
tidak bisa hidup. Selain laju erosi dan sumberdaya hayati dari makhluk renik yang 
sedimentasi yang cukup tinggi, tentunya kondisi dikenal dengan nama Fungi Mikoriza Arbuscula, 
ini dalam jangka panjang  akan  menimbulkan yang hasilnya berupa produk yang diberi nama 
masalah lingkungan  bagi masyarakat di  sekitar "New Mycofer”.
tambang. 

New Mycofer merupakan produk padat  yang 
Dalam upaya mengatasi hal tersebut di atas, mengandung spora agent hayati dari jenis jenis  
perusahaan tambang diwajibkan untuk Fungi Mikoriza Arbuscula yang telah diseleksi 
melakukan reklamasi dan revegetasi lahan dan dikemas dalam carrier padat yang 
bekas tambang. Dalam pelaksanaannya bernutrisi.   Agent hayati dalam New Mycofer  
perusahaan seringkali mendapatkan kesulitan dapat membantu tanaman untuk  menyerap 

Agen  Hayati  Bantu Pertumbuhan Tanaman 
Di Lahan Bekas Tambang

unsur hara  tanah lebih efektif,   
memproteksi akar dari serangan patogen, 
meningkatkan daya hidup tanaman pada 
l a h a n  m a rg i n a l  d a n  m e m b a n t u  
mengaktifkan mikroba sinergi dalam 
tanah, sehingga dapat membantu 
pertumbuhan tanaman lebih subur pada 
lahan lahan marginal seperti lahan bekas 
tambang. Dalam pemakaian New Mycofer 
tidak hanya pada jenis pohon hutan, 
tetapi juga bisa untuk kelapa sawit, coklat, 
kopi, kedelai, sorghum dan sayuran.

New Mycofer telah terseleksi sebagai hasil 
inovasi peneliti IPB, Dr. Yadi Setiadi, MSc 
dari Departemen Silvikultur Fakultas 
Kehutanan IPB dan Ir.Noor Faiqoh 
Mardatin, MSc dari Pusat Penelitian 
Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi IPB. 
Penemuannya ini masuk dalam salah satu 
Inovasi Indonesia Paling Prospektif versi 
Bussiness Innovation Center, Kementerian 
Riset dan Teknologi RI tahun 2012.

Selain itu keunggulan lain penggunaan  
New Mycofer adalah dapat  mengurangi 
penggunaan pupuk sintetik jika dilakukan 
secara bertahap bersama-sama dengan 
pupuk organik.  Produk ini dapat dibuat 
dari sumber lokal yang ada di sekitar 
petani, seperti pasir kali dan biji sorghum.

Dengan 1 kg biji  sorgum dapat 
menumbuhkan atau menghasilkan sekitar 
5 ton bahan mycofer.  Dalam satu kantong 
plastik (500 gram)  New Mycofer  bisa 
dipakai untuk  sekitar 1 hektar lahan  
perkebunan dan kehutanaan ataupun 
lahan bekas tambang. (dh)

Reklamasi Tambang: Lahan bekas tambang seringkali tidak bisa dimanfaatkan lagi ketika usai penambangan. Hal ini disebabkan 
karena kondisi  tanahnya  sudah rusak dan tingkat kesuburannya drastis menurun.
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elepon genggam (handphone) saat ini bukan lagi diangap aktivitas komunikasi perhari dapat diketahui. Kartu memori tersebut 
barang mewah. Bahkan, sekarang sudah menjadi salah satu dapat berupa SD Card maupun MMC. Informasi yang ada pada kartu Tkebutuhan masyarakat. Selain itu, harganya yang relatif memori tersebut dapat diakses melalui komputer maupun laptop 

terjangkau bisa dibeli siapapun. Namun, bagi para narapidana yang yang menampilkan informasi berupa jumlah aktivitas komunikasi 
sedang menjalankan masa tahanan, kepemilikan telepon genggam maupun waktu terjadinya komunikasi. Kartu memori tersebut dapat
tidak diijinkan. Walau sudah dilarang, penggunaan telepon genggam  dijadikan sebagai barang bukti yang informasinya dapat diakses  oleh 
masih berkeliaran bebas di tangan narapidana. pihak yang berwenang ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak).

Untuk memberikan solusi dalam mengatasi masalah-masalah Kelima mahasiswa yang dibimbing oleh dosen pembimbing, Dr. Ir. I 
tersebut, Lima Mahasiswa Departemen Teknik Mesin dan Biosistem, Dewa Made S, M.Agr ini mencoba beberapa prototipe. Prototipe 
Fakultas Teknologi Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB), Setia pertama dan kedua, keluarannya hanya buzzer dan LED indikator, 
Trianto,  M. Nafis Rahman, Muhammad Sigit, Heri Heriyanto dan kemudian prototipe ketiga dilakukan modifikasi sehingga 
Qorry Aina mencoba berkreasi dalam Program Kreatifitas Mahasiswa keluarannya juga dapat dibaca oleh mikrokontroler untuk 
(PKM) dengan menciptakan JPD (Jail Phone Detector).  JPD adalah ditampilkan di LCD Display maupun disimpan ke dalam sistem 
teknologi pendeteksi keberadaan sinyal handphone untuk memori yang telah diintegrasikan dengan sistem pewaktu yang 
mengurangi penyalahgunaan alat komunikasi di Lembaga menunjukkan jam, menit dan detik sesuai waktu setempat.
Pemasyarakatan (LP).  Alat ini dilengkapi penangkap sinyal, baik 
untuk handphone Global System for Mobile Communications (GSM), Pada target keluaran yang kedua, telah dilakukan uji coba lapangan 
Code Division Multiple Access (CDMA) maupun handytalk. terhadap alat. Alat dapat bekerja dengan baik, berfungsi secara 
Penangkap sinnyal berfungsi untuk menangkap sinyal aktif dari fungsional dapat mendeteksi kegiatan menggunakan handphone 
telepon genggam yaitu pada saat melakukan panggilan, Short berupa menerima/mengirim sms dan menerima/melakukan 
Messange Service (SMS)  maupun menggunakan akses internet. panggilan maupun melakukan akses internet. Hasil yang didapatkan 

sangat memuaskan karena dapat bekerja pada handphone GSM, 
JPD (Jail Phone Detector) bekerja dengan melalui tiga tahapan. CDMA maupun pada handytalk. Setelah alat di-upgrade, alat dapat 
Tahapan yang pertama adalah menangkap sinyal handphone yang diimplementasikan di Lembaga Pemasyarakatan (LP).
berada di radius jangkauan alat ini. Kedua, setelah sinyal ditangkap 
oleh alat penangkap sinyal (antena), sinyal ini diperkuat oleh penguat Teknologi JPD (Jail Phone Detector) merupakan teknologi pendeteksi 
sinyal (amplifier). Pada tahap ketiga, sinyal yang telah diperkuat akan sinyal handphone yang dapat digunakan untuk membantu 
diolah oleh mikrokontroler menjadi sebuah informasi yang mengetahui keberadaan handphone. Teknologi yang sudah dapat 
ditampilkan pada layar LCD berupa pesan “Sinyal handphone dibuat memiliki jangkauan maksimum deteksi 7 - 9 meter sehingga 
terdeteksi”. Selain itu, informasi yang diolah oleh mikrokontroler teknologi sudah dapat diterapkan di lapangan. Teknologi tidak hanya 
tersebut disimpan ke dalam sistem memori (kartu memori) yang dapat diterapkan di Lapas namun juga dapat dilakukan di tempat lain 
telah diintegrasikan juga dengan sistem pewaktu, sehingga jumlah seperti ruang sekolah saat ujian.(ddh)

JPD, Pendeteksi HP Narapidana di Penjara
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Bagi para narapidana yang sedang menjalankan masa tahanan, kepemilikan telepon genggam tidak diijinkan. Walau sudah dilarang, penggunaan telepon genggam masih 
berkeliaran bebas di tangan narapidana.
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