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(54) Judul Invensi : KOMPOSISI SNAK YANG DISTRIBUSI DENGAN PREBIOTIK UMBI GARUT (Marantha arundinaceae L.)
(57) Abstrak :
Komposisi snak (roti) yang disubstitusi dengan tepung umbi garut (Marantha arundinaceae L.) 32,4% menggunakan tepung umbi
garut aIami. Tepung umbi garut tersebut mempunyai karakteristik kandungan gizi yang baik sebagai bahan baku dan memiliki daya
antibakteri serta dapat merangsang pertumbuhan probiotik. Sehingga substitusinya pada tepung terigu yang digunakan sebagai
bahan baku snak (roti) ini dapat memperbaiki kuaritas snak (roti) tersebut. Proses produksi snak (roti) yang disubstitusi dengan
tepung umbi garut dilakukan melalui tahap pencampuran bahan, pembuatan adonan, penekanan adonan, pembentukan snak
(roti), pemanggangan, pendinginan dan pengemasan. Komposisi snak ( roti ) ini akan memiliki kandungan gizi yang baik, baik
untuk pencernaan, Iembut, memiliki daya antibakteri serta dapat merangsang pertumbuhan probiotik. Dengan demikian diharapkan
tepung umbi garut ini akan lebih diterima oleh konsumen sehingga industrialisasinya dapat mendukung program diversifikasi
pangan fungsional berbahan baku lokal.
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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

PROSES PRODUKSI MINYAK ATSIRI DARI BAHAN BAKU TANAMAN SEGAR DENGAN BIOTEKNOLOGI
FERMENTASI

(57) Abstrak :
Invensi ini berupa suatu proses untuk memproduksi minyak atsiri dari bahan baku tanaman segar dengan bioteknologi fermentasi
dan destilasi fluida bergerak, dengan tahapan proses yang terdiri dari penyiapan bahan baku tenaman segar, pencacahan bahan
baku, proses penumbuhan biokatalis, proses fermentasi bahan baku, proses destilatasi, proses pengadukan bubur bahan baku
dan penyuntikan air destilasi, proses pendinginan uap, proses separasi minyak, dan proses pemurnian minyak sehingga
menghasilkan minyak atsiri dengan kuantitas dan kualitas yang baik serta produksi minyak atsiri dapat dilakukan secara kontinu
dibandingkan dengan metoda ekstraksi atau cara proses kering. Proses produksi minyak atsiri dengan menggunakan bioteknologi
fermentasi dan sistem destilasi fluida bergerak ini dapat memecahkan masalah yang ada dalam memproduksi minyak atsiri karena
waktu proses lebih cepat, lebih mudah, biaya lebih efisien ,tidak tergantung cuaca dan bisa dilakukan kapan saja secara kontinu.
Proses produksi minyak atsiri denqan bioteknologi fermentasi dan destilasi fluida bergerak ini harus menggunakan energi listrik
dan biokatalis yang telah dibuat khusus.
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(54) Judul Invensi : Alat Untuk Memisahkan Bubur dan Ampas Buah Kelompok Beri
(57) Abstrak :
Invensi ini berupa suatu alat untuk memisahkan bubur dan ampas buah kelompok beri seperti buah murbei (Morus sp.), stroberi,
dan buah sejenisnya yang memiliki karakter serupa, lebih khususnya berupa pengaduk alat pulper yang dikembangkan pada
bagian impeller dengan sudut kemiringan pengaduk 75-85o. Impeller ini terdiri dari satu pasang (dua buah) yang dapat dipasanglepas pada alat pengurai pulp dengan konstruksi berseberangan satu sama Iain dengan posisi tidak sejajar membentuk sudut 1030 derajat, dan kedua bilah tersebut memiliki sudut kemiringan 75-85 derajat dari bidang datar tabung al-at pengurai pulp, dengan
ukuran tinggi bil-ah menyamai tinggi tabung alat pengurai pulp, mempunyai kapasitas 5 kg/menit.
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(54) Judul Invensi :

SISTEM MITIGASI BENCANA BANJIR BERBASIS LAYANAN PESAN TEKS DAN PANGGILAN TELPON
SERTA PERINGATAN JENIS AUDIO VISUAL

(57) Abstrak :
Invensi ini berupa suatu sistem mitlgasi bencana banjir berbasis layanan pesan teks dan panggilan telepon serta peringatan
jenis audio visual yang digunakan untuk memberikan informasi terkait deteksi dini potensi suatu bencana terutama bencana banjir,
yang terdiri dari sensor berbasis tekanan udara sebagai pengindra ketinggian level air; sistem komputer embeded sebagai pusat
pengolah data, penyimpan data dan pengatur sistem informasi; dan sistem lampu berjenjang serta sirene. Sensor memberikan
sinyal informasi kepada sistem komputer embededyang kemudian diolah menjadl nilai secara kualitatif dan kuantitatif, nilai kualitatif
dibuat dalam lima skala yanq dlsajikan dalam lampu sinyal berjenjang yang dapat dilihat dari jarak jauh, nilai secara kualitatif dan
kuantitatif akan disebarkan kepada nomor telepon seluler terdaftar melalui layanan pesan singkat jika memenuhi kondisi tertentu,
pengguna dapat meminta informasi secara langsung kepada sistem tanpa registrasi atau kondisi ertentu dari sistem merarui
layanan pesan singkat, pengguna dapat memanfaatkan layanan pesan singkat untuk mendaftarkan nomornya secara mandiri agar
dicatat sistem, dalam kondisi krit.ls sistem dapat membunyikan sirene dan melakukan panggiran telepon ke nomor tertentu yang
telah diset
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FORMULASI MI INSTAN PENINGKAT PRODUKTIVITAS ASI (AIR SUSU IBU) DENGAN PENAMBAHAN
TEPUNG DAUN KELOR

(57) Abstrak :
Formulasi mi instan yang disubstitusi dengan tepung daun kelor menggunakan bahan baku tepung terigu. Tepung kelor yang
digunakan diproduksi melalui tahapan pengaturan metode rebus, suhu pengeringan,metode pengeringan dan pengayakan.
Tepung kelor tersebut mempunyai fungsi sebagai bahan tambahan mi instan yang dapat meningkatkan produktivitas air susu ibu.
Formulasi mi instan yang disubstitusi dengan tepung kelor dilakukan melalui tahap pencampuran bahan, pembuatan adonan,
penekanan adonan, pembentukan lembaran, pembentukan untaian mi, pemotongan mi, pengukusan mi, pengeringan mi,
pendinginan, penggorengan dan pengemasan. Invensi ini menghasilkan mi dengan karakteristik kimia, dan fungsional yang dapat
meningkatkan produktivitas air susu ibu. Dengan demikian diharapkan mi kelor ini akan lebih diterima oleh konsumen sehingga
industrialisasinya dapat mendukung program diversifikasi pangan pokok fungsional.
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(54) Judul Invensi :

METODE PENGOLAHAN AIR LIMBAH YANG MENGANDUNG SENYAWA ORGANIK REAKTIF DAN
BERBAHAYA

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan metode pengolahan air limbah yang mengandung senyawa organik reaktif dan berbahaya dari
hasil proses industry apapun dengan ditandai kadar kebutuhan oksigen kimia yang tinggi. Metode pengolahan meliputi
pengendapan padatan, proses fenton subcritcal water (FSW), aerasi dan penetralan pH dengan penambahan natrium hidroksida,
dan penyaringan menggunakan penyaring pasir. Metode pengolahan air limbah ini dapat diterapkan untuk menguraikan air limbah
dari berbagai jenis proses industri yang mengandung senyawa organik reaktif dan berbahaya sampai dengan 99% dari kandungan
kebutuhan oksigen kimia.
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(54) Judul Invensi : METODE PEMBUATAN KOMPOSIT BENTONIT-ARANG SEBAGAI PENYERAP LOGAM BERAT DALAM AIR
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan metode pembuatan komposit bentonite-arang sebagai penyerapan Iogam berat dalam air atau air
1imbah. Arang yang digunakan sebagai salah satu bahan komposit berasal- dari biomassa l-imbah hasil pertanian atau bahan lain
yang mengandung lignoselulosa. Metode pembuatan komposit bentonite-arang memanfaatkan bentonite dan limbah pertanian
melalui tahapan-tahapan sebagai berlkut: permurnian dan pengeringan bentonite, pengeringan biomassa dari limbah pertanian
atau bahan lain yang mengandung lignoselulosa, pencampuran bentonite dan biomassa, proses karbonisasi, dan pengecilan
partikel komposit. Komposit ini berguna sebagai penyerap semua jenis logam berat dalam air dan air Ilmbah dengan efisiensi
sampai dengan 100%.
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(54) Judul Invensi : ALAT FILTRASI AIR TANAH DENGAN ENERGI LISTRIK HYBRID
(57) Abstrak :
Air merupakan keperluan hidup yang sangat penting, sehingga perlu dicari sumber-sumber air lain yang dapat dipergunakan untuk
hidup dengan melakukan pencarian air di kedalaman permukaan (sumber air tanah) , untuk mengangkat air tersebut diperlukan
alat penyedot air dengan pompa air di kedalaman, dan diperlukan filtrasi supaya layak untuk dipergunakan, peralatan yang
digunakan membutuhkan sumber energi listrik, supaya peralatan ini dapat berfungsi dengan mudah untuk dipindahkan didaerah
manapun, maka energi listrik yang digunakan dibuat bersumber pada energi matahari dan digabungkan dengan energi listrik
negara, yang dikatakan sumber energi listrik hybrid. Proses pemompaan air hingga pemfilteran air tersebut, membutuhkan energi
listrik dalam mengoperasikannya, sumber energi listrik, dengan menggunakan energi matahari dan energi listrik negara. Sistem
kelistrikan untuk proses filtrasi air tersebut beroperasi dengan dua sumber secara otomatis dan simultan yang dikatakan energi
listrik hybrid. AIat dapat mengrhasilkan air hasil filtrasi 4000 liter hingga 6000 liter dalam 2 jam hingga 3 jam, dengan parameter tds
278 ppm hingga 300 ppm, kadar keasaman air pH 7.0 hingga 7.8,
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(54) Judul Invensi : KOMPOSTER ELEKTRIK TENAGA SURYA
(57) Abstrak :
Suatu alat komposter elektrik tenaga surya, berfungsi untuk melakukan proses pengkomposan sampah organik dengan
menggunakan proses anaerob, dan menggunakan energi listrik dari sumber energi matahari (terbarukan), sehingga proses
komposternya tidak tergantung dengan koneksi jaringan listrik negara. Proses pengkomposan dengan menggunakan bakteri
anaerob dan ditambahkan material penggembur, dimasukkan kedalam tabung komposter dan didiamkan hingga matang, setiap
harinya dilakukan pengadukan otomatis secara berkala, dengan menggunakan motor listrik. Energi listrik yang diperlukan pada
proses pengkomposan
tersebut menggunakan energi matahari yang dikonversikan dengan pengendali hybrid, energi hasil pengendalian tersebut akan
disimpan didalam accu / aki, untuk selanjutkan dipergunakan oleh motor pengaduk, Yang dikendalikan oleh pengendali hybrid
tersebut, untuk pembuatan kompos dari sampah organik dengan proses menggunakan bakteri anaerob, yang mempercepat
proses pengkomposan menjadi 5 hingga 10 hari, bahan maksimum 100 Kg, tanpa menimbulkan bau, dapat digunakan di rumah
tangga, dan mudah dipindahkan, bekerja dengan otomatis (mengaduk secara berkala setiap harinya). Secara prinsip proses
pengkomposan dengan menggunakan invensi ini, menjadi lebih mempersingkat waktu proses pengkomposannya dibandlng
dengan melakukannya secara alami.
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ALAT PENGEMASAN YOGURT ATAU PRODUK MAKANAN CAIR SEMI ASEPTIC DENGAN SISTEM ROTARY
TABLE OTOMATIS UNTUK GERAI MALL

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan suatu alat yang dapat digunakan dapat digunakan untuk pengisian dan pengemasan yogurt atau
produk liquid lainnya yang memerlukan pencegahan kontaminasi oleh mikroba sehingga mengakibatkan dapat mempercepat
kerusakan produk selama penyimpanan dan atau bahkan membahayakan konsumen. Sistem rotary tabLe otomatis pada proses
pengisian dan pengemasan secara otomatis dengan menggunakan sensor elektrik yang akan memerintahkan katub (valve) untuk
membuka atau menutup sesuai dengan volume pengisian yang telah ditetapkan dan juga dapat diatur sesuai dengan ukuran cup
yang diinginkan yaitu 100 ml, 240 mI dan 400 mI. Dengan adanya sistem pemanasan dan ruang sinar UV, bertujuan agar al-at ini
mampu menjaga ketahanan produk liquid selama 10 hari - 2 minggu dengan kecepatan produksi mencapai 2 menit/cup. Desain
alat dengan dimensi panjang = 1 meter, lebar = 1 meter dan tinggi 1,25 meter serta berat al-at 30 kg menjadikan alat ini mudah
dipindah sesuai kebutuhan pengguna seperti di gerai mall, maupun industri kecil lainnya.
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(54) Judul Invensi : ALAT PEMBUAT SARI UMBI MENGGUNAKAN SISTEM DIAGONAL GRINDING - EXTRUDER TIRUS
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan suatu alat pembuat sari umbi dengan memanfaatkan sistem diagonal grinding dengan sudut sudut
diagonal 45o-50o sebagai alat parut dan sistem extruder tirus dengan sudut 30o-60o sebagai alat pemerasnya. Alat parut dan alat
pemerasnya bekerja dan berputar secara simultan dengan putaran 1500 rpm dan 50 rpm masing-masing untuk grinder dan
extrudernya. Tingkat kekeringan hasil mencapai mencapai 75%. AIat ini didesain dalam bentuk yang kompak menggunakan satu
motor untuk menggerakkannya. Alat parut berfungsi untuk memarut dan melembutkan bahan baku umbi. Mekanisme pemeras
menggunakan screw extruder. Unit pemeras akan memisahkan sari umbi dan ampas nya. Sari umbi akan keluar melalui outlet sari
dan ampas akan keluar melalui outlet ampas.
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ALAT PENGUPAS KULIT ARI KACANG KORO PEDANG DAN KULIT BERBAGAI KACANG DENGAN SISTEM
ROTARY ROLLER BELT

(57) Abstrak :
Pengupasan kulit ari kacang koro pedang diawali dengan proses perebusan/pengukusan pada suhu 70 oC - 80 oC dengan air
garam, serta perendaman kacang koro selama 12 jam sebelum dilakukan proses pengupasan Hal ini bertujuan menghilangkan
kandungan asam sinaida (HCN) serta agar kacang koro pedang lebih lunak dan dapat terkelupas kulit arinya. Rancang bangun
alat pengupas kulit ari koro pedang dibuat dengan memanfaatkan perbedaan kecepatan antara dua pasang roller belt (fast dan
slow roller belt) yang masing-masing berputar dengan kecepatan putar 800 rpm-1000 rpm dan 400 rpm-600 rpm. Kedua pasang
rotary roller belt yang berputar akan menjepit, menekan dan menggeser biji kacang koro sehingga kulit arinya yang bertekstur tebal
dan keras akan terkelupas dan terpisah dari bijinya. Alat ini juga memiliki kemampuan dalam penyetelan yang dapat menyesuaikan
dengan variasi besar kecilnya ukuran biji kacang kacangan yang lain.
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ALAT PENCUCI RIMPANG EMPON-EMPON, UMBI-UMBIAN DAN KACANG TANAH SISTEM ROTARY SEMI
ELIPTIK BRUSH UNTUK MENGURANGI KERUSAKAN TEKSTUR BAHAN

(57) Abstrak :
Rancang bangun alat pencuci rimpang empon empon, umbi-umbian dan kacang tanah sistem rotary semi eliptik dibuat dengan
kombinasi penyemprotan air secara hidro elektrik dan penyikatan serta perputaran sikat semi eliptik. Proses penyikatan sikat semi
eliptik dan perputaran poros sikat semi eliptik 360o dilakukan secara kontinyu pada ruang pencucian (cleansing chamber) . Rongga
clearance antara rotary pelontar dan perforated ruang pencuci dirancang sehingga dapat digunakan untuk mencuci dengan
berbagai variasi ukuran bahan rimpang, umbi sampai dengan kacang tanah serta untuk mengurangi kerusakan tekstur pada bahan
yang dicuci. Air bekas cucian masuk ke lubang lubang perforator dan setelah disaring dapat dimanfaatkan kembali untuk masuk ke
proses penyikatan. Alat ini mampu mencuci bahan rimpang empon-empon, umbi-umbian dan kacang tanah dengan kecepatan
proses pencucian adalah 200-300 kg/jam, serta putaran rotary semi eliptik brush nya adalah 100-200 rpm.
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(54) Judul Invensi : ALAT PENCUCIAN MOBIL
(57) Abstrak :
Invensi ini merupakan suatu Alat penyemprotan mobil yanG terdiri dari: kerangka rumahan (1), tiga balok lengan penyemprotan
yang dipasangkan pada kerangka rumahan bagian atas (2) yang dapat bergerak ke samping kiri dan kanan untuk memberikan
dampak penyemprotan secara menyeluruh pada permukaan bidang mobil bagian depan, belakang, bagian atas dan bawah, tiga
balok lengan penyemprotan yang dipasangkan pada sisi kiri kerangka rumahan (3) yang dapat bergerak ke arah atas dan bawah
untuk memberikan dampak penyemprotan secara menyeluruh pada permukaan bidang mobil bagian depan belakang, bagian atas
dan bawah, tiga balok lengan penyemprotan yang dipasangkan pada sisi kanan kerangka rumahan (4) yang dapat bergerak ke
arah atas dan bawah untuk memberikan dampak penyemprotan secara menyeluruh pada permukaan bidang mobil bagian depan,
belakang, bagian atas dan bawah, motor penggerak (6) yang dipasangkan pada bagian atas dari kerangka rumahan tersebut untuk
menggerakkan balok-balok lengan penyemprotan tersebut ke arah samping kiri dan kanan dan ke arah atas dan bawah, dimana
masing-masing balok lengan penyemprotan (2, 3, 4) tersebut diikatkan dengan kerangka rumahan (1) tersebut dengan sarana
bantalan karet yang berbentuk bundar yang pada bagian tengahnya berlubang untuk memfasilitasi pergerakan ke arah kanan - kiri
dan ke arah atas - bawah dari balok-balok lengan penyemprotan tersebut.
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(54) Judul Invensi : CATU DAYA YANG MUDAH DIBAWA-BAWA PORTABEL
(57) Abstrak :
Suatu catu daya yang mudah dibawa-bawa portabel mencakup suatu penutup, suatu unit kontrol sirkuit dan suatu inverter yang
disusun dalam penutup tersebut dan terhubung Iistrik satu sama lain, dan suatu antarmuka operasi, suatu modul- soket keluaran,
suatu perangkat terminal koneksi modul-surya dan suatu perangkat terminal koneksi baterai isi ulang yang disusun pada penutup
dan terhubung listrik ke unit kontrol sirkuit. Energi sinar matahari yang diserap oleh modul surya yang terhubung ke perangkat
terminal koneksi modul-surya diubah menjadi energi listrik menggunakan efek fotovolatik, dan energi listrik yang diperoleh
disimpan dalam baterai isi ulang yang terhubung ke perangkat terminaf koneksi baterai isi ulang. Melalui antarmuka operasi,
inverter dapat dikontrol oleh unit kontrol sirkuit untuk mefakukan pensaklaran tegangan AC/DC, sehingga daya listrik yang
tersimpan dalam baterai isi ulang dapat disuplai melalui modul- soket keluaran ke peralatan listrik terkait yang terhubung
dengannya dengan cara yang mudah, nyaman, hemat energi dan ramah lingkungan.

