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Apa yang akan kita bayangkan jikanmembahas tentang ganggang?Â Mungkin kita akan teringat
warna-warnanya yangnberagam.Â Â Ganggang telah banyakndimanfaatkanÂ diÂ bidangÂ pangan
danÂ kesehatan. TaknhanyaÂ Â dua aspek tersebut, ganggang juga bisa dimanfaatkan
sebagainsumber energi masa depan. Bagaimana hidup kita tanpa adanya energi listrik?nGelap?
Lalu, apa yang dapat dihasilkan pada ganggang sehingga dapatnmenghasilkan energi terbarukan?
nn
Bioteknologi memberi harapannbaru untuk penyediaan energi di masa depan. Indonesia
sebagaiÂ negaraÂ megabiodiversityÂ sangatnkaya dengan berbagai jenis ganggang mikro yang
potensial dikembangkan sebagainsalah satu sumber energi terbarukan. Ganggang mikro bersel
tunggal memilikinkecepatan tumbuh yang jauh lebih cepat dibanding tanaman. Secara
teoritis,nganggang mikro mampu menghasilkan minyak sekitar 15 hingga 30 kali lipat
dibandingnkelapa sawit per hektar pertahun. Kapasitas yang luar biasa tinggi ini
membuatnganggang mikro sebagai kandidat sumber energi terbarukan diÂ masa depan.nn
Guru BesarÂ InstitutnPertanian BogorÂ (IPB), Prof.Â Dr.Â Ir.Â Dwi Andreas Santosa, MSntelah
membuka cakrawala masa depan bahwa ganggangnbukanlahÂ sekadarÂ makhluk kecil yang
sia-sia,Â melainkan dianadalah nikmat Tuhan untuk kita manfaatkan. Eksplorasi ganggang mikro
yang lebihnefisien dalam menghasilkan karbohidrat (yang dapat dikonversi menjadi etanol)ndan
lipid (bahan baku biodiesel) perlu dilakukan.Â Â Beberapa jenisnganggang mikro penghasil lipid
yang diisolasi dari beberapa wilayah dinIndonesia sepertiÂ ChlamydomonasÂ sp.,Â Euglena
Â sp.,ndanÂ ChlorococumÂ sp. Apakah kita akan membiarkan gelar megabiodiversityniniÂ Â hanya
sebagai nama atau julukan untuk negeri ini?nn
Ketua umum Asosiasi Bank Benihndan Teknologi Tani Indonesia ini mengungkapkan bahwa
Bioteknologi punnmenyumbangkan cara baru untuk penyediaan energi terbarukan di masa
depannyaituÂ microbial fuel cellÂ (MFC) yang sekarang masih dalamnproses penelitian. MFC
memiliki keunggulan dibandingkanÂ fuel cellÂ lainnyankarena efisiensi konversi energi yang tinggi
serta rendah emisi. Efisiensinkonversi energi MFC jauh melampaui 50%. MFC secara langsung
memiliki potensinmenghasilkan listrik dari hasil perombakan senyawa organik dan secara
tidaknlangsung juga mampu menghasilkan sumber bahan bakar lain, yaitu hidrogen.nn
Jika sekarang kita resahnterhadap kondisi kota yang dipenuhi limbah cair, maka MFC dapat
mengubah limbahnorganik tersebut menjadi energi listrik dengan cara mendegradasi limbah
organikntersebut kemudian ditangkap ke dalam circuit. Proses ini dilakukan tanpa adanyanoksigen.
MFC juga potensial untuk menghasilkan listrik diÂ sawah dengan memanfaatkannsawah yang kaya
bahan organik. Itulah sebabnya eksplorasi mikrob Indonesia yangnlebih efisien dalam menghasilkan
listrik menjadi ranah penelitian yangnmenarik.(SM)nn
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