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Resume Karya cipta berupa buku yang telah mendapatkan sertifikat karya cipta dari 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenkumham  

 

Karya buku Prinsip dan Aplikasi Bioteknologi yang dihasilkan oleh tim penulis ini 

mengenalkan pemahaman mengenai prinsip-prinsip sebagai kunci dasar dari berbagai aplikasi 

bioteknologi dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Buku ini diawali dengan ulasana 

Karakteristik Bioteknologi, sebagai sebuah teknologi inovatif yang diserti dengan uraian 

tentang keamanan produk bioteknologi tersebut dan bagaimana prospek perkembangan 

Bioteknologi dalam Perkembangan Dunia 

Teknologi fermentasi sebagai perintis dalam perkembangan Bioteknologi menjadi bagian 

penting yang diuraikan dalam buku ini, meliputi media yang diperlukan untuk proses 

fermentasi, bagaimana prosedur serta peralatan dan ragam inokula yang digunakan dalam 

kultur mikroba dalam teknologi fermentasi. Bagian ini diakhiri dengan deskripsi kinetika dan 

laju pertumbuhan spesifik dan teknik isolasi produk mikroba yang dihasilkn dari proses 

fermentasi. 

Eksplanasi selanjutnya sebagai unsur penting dalam bioteknologi  adalah terkait teknologi 

enzim. Sifat dan penerapan pemaanfatan enzim dalam berbagai aspek kehidupan diuraikan 

berikut contoh implementasi enzim-enzim tertentu. Mekanisme seleksi dan pengembangan 

strain produsen enzim dikaji secra khusus sebagai bagian dari teknologi produksi enzim  

untuk dimanfaatkan dalam industri bioteknologi. 

Teknologi bio-fuel sebagai salah satu teknologi inovatif bioteknologi dalam memenuhi 

ketersediaan energi serta penanganan pemanasan global dan kritisnya bahan bakar fosil 

diterangkan secxara khusus pada bagian buku ini. Fotosintesis sebagai sumber energi yang 

dominan, menyusul Biofuel dari biomassa, Biodiesel, Metana, Hidrogen, bahkan  Microbial 

Fuel Cels dalam konteks produksi bioelektrik dari biomassa bakteri yang memiliki prospek 

yang menjanjikan juga dijabarkan. 

Aplikasi Bioteknologi dalam aspek kesehatan juga mengambil bagian khusus pada buku ini, 

yaitu Teknologi stem-cell yang meliputi prinsip dasarnya hingga rekayasa sel dan jaringan 

sebagai aplikasi stem-cell dalam penanganan masalah kesehatan. Selanjutnya prinsip teknologi 



Antibodi Monoklonal yang merupakan protein buatan yang dapat meniru sistem kekebalan 

tubuh untuk melawan antigen berbahaya seperti virus juga diuraikan pada buku ini, baik 

menggunakan hewan transgenik maupun menggunakan tanaman transgenik.  

Dalam bidang pertanian dan peternakan, beberapa teknologi inovasi bioteknologi 

dieksplikasikan secara detail dalam buku ini. Prinsip teknologi kultur sel, baik sel mikroba, 

tanaman, hewan dilengkapi dengan ulasan bioetika dalam teknologi masing-masing kultur sel 

tersebut dibahas secara khusus. 

Akhirnya, sebagai gerbang menuju kejayaan perkembangan bioteknologi, prinsip-prinsip 

teknologi DNA rekombinan dijabarkan secara eksplisit pada buku ini mulai ragam enzim 

dalam teknologi DNA Rekombinan, Konstruksi DNA rekombinan, DNA-Lybrary, transgenik: 

Insersi DNA rekombinan ke sel inang, Identifikasi Rekombinan, DNA Probes, Teknik 

Hibridisasi dan DNA Sequensing.  

 


