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(54) Judul Invensi : Sensor Digital Ketinggian Fluida 

(57) Abstrak : 

 

Invensi ini berhubungan dengan sebuah alat untuk mendeteksi ketinggian fluida dimana alat tersebut digunakan dalam sistem 
yang dibagi dalam beberapa set-point untuk penentuan ketinggian. Pada invensi ini, digunakan beberapa reed switch sebagai 
penanda titik ketinggian dan satu buah magnet terapung yang dirancang dalam bentuk khusus. Sensor akan mendeteksi 
ketinggian tertentu fluida dalam suatu wadah, sehingga diperoleh data digital dengan pemakaian perangkat lunak dan perangkat 
keras untuk sistem ketinggian air yang mudah. Kelebihan invensi adalah pada rancang bentuk dan peletakkan komponen 
pembentuk sensor dan fleksibilitas jumlah titik pengukuran. 
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(54) Judul Invensi : SISTEM PENGUNCIAN PADA KOTAK PENYIMPANAN SEPEDA MOTOR 

(57) Abstrak : 

 
Suatu kotak (22) tempat penyimpanan pada sepeda motor dilengkapi dengan komponen penyangga (10) pada kendaraan 
bermotor yang disambungkan dengan mekanisme baut pada rangka sepeda motor, dilengkapi dengan suatu mekanisme 
penguncian ganda untuk kendali membuka dan menutup, serta mekanisme pelepasan kotak penyimpanan dari alat penyangga. 
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(54) Judul Invensi : ALAT UJI KINERJA BANTALAN GELINDING PADA BATANG PENUMPUK DENGAN INSTRUMEN PEREKAM 
DATA 

(57) Abstrak : 

 

Invensi ini berhubungan dengan suatu alat uji (22) kinerja dan ketahanan bantalan gelinding (roller bearing) pada batang 
penumbuk (rocker arm), mensimulasikan sesuai dengan kondisi aktual di dalam mesin dimana bantalan (10) diberikan beban radial 
dan gaya gesek, serta melakukan pengujian untuk putaran, beban, temperatur, dan debit oli yang diatur sesuai dengan kebutuhan 
pengujian. 
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(54) Judul Invensi : MEKANISME PENGATURAN POSISI KURSI BELAKANG PADA MOBIL 

(57) Abstrak : 

 
Suatu mekanisme pengaturan posisi kursi belakang (22) mobil yang memungkinkan kursi dijungkirkan dengan tujuan 
mengoptimalkan ruang penyimpanan bagasi belakang mobil, yang terdiri dari kawat selipan (10), kawat rangka (9), dan engsel 
plastik (8) 
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(54) Judul Invensi : PERALATAN PENGOLAHAN LIMBAH TAMBAK YANG DITINGKATKAN 

(57) Abstrak : 

 

Suatu peralatan pengolahan limbah tambak yang ditingkatkan yang dapat mengolah air limbah tambak secara terus menerus dan 
tidak ada air tambak yang dibuang keluar. Dengan penerapan peralatan pengolahan limbah tambak yang ditingkatkan ini akan 
memberikan manfaat baik dari segi ekomomi maupun dari segi lingkungan. Dimana para petani atau pengusaha tambak akan 
mendapatkan tambahan keuntungan karena adanya penurunan konsumsi listrik. Sedangkan pada aspek lingkungan, dalam jangka 
panjang kualitas air laut akan menjadi lebih baik karena sudah tidak ada lagi limbah kotoran / faces dan sisa pakan yang dibuang 
ke laut. 
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(54) Judul Invensi : ALAT UJI SUHU PENGKERUTAN KULIT TERSAMAK SISTEM DIGITAL 

(57) Abstrak : 

 

Invensi ini berkaitan dengan alat pengujian untuk mendeteksi suhu pengkerutan kulit  tersamak sistem digital yang mampu 
mendeteksi suhu media ketika kulit mengkerut 0,3%. Selain itu, alat ini juga bisa memberikan data hubungan antara panjang 
pengkerutan dan suhu media. Alat uji suhu pengkerutan kulit tersamak sistem digital sesuai dengan invensi ini terdiri dari casing 
atas (1), casing  bawah (11), dan tiang fleksibel (2) yang terbuat dari aluminium. Pada casing atas (1) melekat beberapa 
komponen, yaitu puli (4), tutup akrilik (5), pipa pengait (6), pengait bergerak (7), sensor RTD (8), pemberat (14), dan rotary encoder 
(3). Casing bawah (11) berisi adaptor AC-DC (18), modul mikrokontroller berbasis  ATMEL328 (21), rangkaian signal conditioning 
(22) dan melekat beberapa komponen, yaitu pemanas  (10), penampil LCD (12), saklar power (13), konektor listrik 220 Volt (19) 
dan konektor USB tipe B (20). 
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(54) Judul Invensi : Baju Kolostomi 

(57) Abstrak : 

 

Baju colostomy ini bisa digunakan sebagai alternatif untuk pasien pasca colostomy yang kooperatif dalam menjaiankan aktivitas 
sehari-harinya. Bahannya terbuat dari katun yang nyaman dipakai dan kantongnya dibuat model berlapis serta terdapat kain 
parasut dibagian dalam untuk menghindari rembesnya isi colostomy bag saat terlalu penuh. Selain itu juga 115 kantong dibaju ini 
sangat berfungsi untuk menahan colostomy bag yang biasanya mengganjal dan juga terguncang saat dipakai. Baju ini bisa 
memanipulasi tampilan pasien colostomy agar seperti orang normal. Posisi kantong akan disesuaikan dengan tinggi colon yang 
dilubangi demikian juga dengan besarnya kantong. 
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(54) Judul Invensi : Kerudung Stetoskop 

(57) Abstrak : 

 

Kerudung ini didesain untuk memudahkan perawat muslimah yang berkerudung dalam menggunakan stetoskop. Bahan yang 
digunakan untuk kerudung ini adalah bahan katun yang menyerap keringat. Kerudung ini juga terdapat lubang stetoskop sebagai 
pom utama  dalam kerudung Stetoskop ini. Sehingga diharapkan kerudung ini dapat menjadi alternatif kerudung perawat Muslimah 
yang Berjilbab. Pembuatan kerudung Stetoskop ini memiliki prospek yang menjanjikan karena banyak faktor yang mendukung, 
antara lain: Kerudung ini merupakan kerudung stetoskop pertama yang diciptakan, sehingga belum ada kerudung yang sama 
sebelumnya, Kerudung ini  didesain khusus untuk perawat muslimah yang berjilbab, sehingga dapat memudahkannya dalam 
menggunakan stetoskop, dan Bahan yang digunakan untuk membuat kerudung ini merupakan bahan katun yang menyerap 
keringat, sehingga akan membuat perawat merasa nyaman saat mengenakannya. Hal-hal  yang menjadi bahan dalam melakukan 
analisis yaitu Bahan baku mudah  didapatkan, Harga yang ditawarkan dari produk ini reiatif terjangkau, dan Kain sebagai bahan 
dasar pembuatan kerudung stetoskop mudah untuk didapatkan. 
 



 

   
(20)  RI Permohonan Paten  
(19) ID (11)    No Pengumuman : 2016/S/00135 (13)  A 
 
(51) I.P.C   :  Int.Cl.8/A 01G 25/16 
  
(21) No. Permohonan Paten :  S09201508232 
  
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 
 04 Desember 2015 
  
(30) Data Prioritas : 
 (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 

 

  
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 
 18 Maret 2016 
  

 

  
(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : 
 Susilo Adi Widyanto 
 Jl. Timoho I, RT 04 / 03 Bulusan,Tembalang, Semarang  
  
(72) Nama Inventor : 
 Susilo Adi Widyanto, ID 
  
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : 
  
  
  

 

(54) Judul Invensi : Sistem Kendali Irigasi Drip Berbasis Analisis Evapotranspirasi 

(57) Abstrak : 

 

Sistem kendali irigasi yang dapat menghemat penggunaan air dilakukan dengan menyetimfoangkan kandungan air dalam tanah. 
Jumlah air yang diuapkan secara evaporasi dan transpirasi dihitung dengan persamaan Penman Monteith dengan mengukur 
parameter cuaca yang berupa temperatur, kelembaban, kecepatan angin dan solar radiation. Kondisi evapotranspirasi dikalikan 
dengan faktor tanaman dan konstanta jenis irigasi akan diperoleh volume air yang harus dialirkan ke dalam tanah untuk menjaga 
kesetimbangan sesuai dengan setting awalnya. Dengan menggunakan sistem kendali berbasis mikrokontroler, konstanta input 
yang disesuaikan dengan jenis tanaman budidaya dan kondisi lokasi dapat dimasukkan secara langsung akan mempermudah 
implementasinya di lapangan. Untuk mengecek kondisi operasinya, data pengukuran cuaca, data hasil perhitungan dan kondisi 
operasi solenoid valve ditampilkan menggunakan layar LCD sehingga kinerja sistem kendali dapat dipantau dengan akurat. 
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(54) Judul Invensi : SISTEM PENGUKURAN DAN KELEMBABAN BERBASIS JARINGAN SENSOR NIRKABEL (JSN) PADA MESIN 
PENGERING GABAH 

(57) Abstrak : 

 

Seiring berkembangnya ilmu teknologi, khususnya dalam bidang telekomunikasi yang mengalami kemajuan pesat di dalamnya, 
salah satunya yaitu teknologi wireless atau nirkabel. Perangkat terbaru dari teknologi wireless tersebut yaitu jaringan sensor 
nirkabel  (JSN),  yang merupakan perangkat dengan menggunakan protokol 802.15.4 yang tergolong ke dalam jaringan Wireless 
Personal Area Networks (WPANs). Sistem ini berfungsi untuk pengukuran suhu dan kelembaban berbasis jaringan sensor nirkabel 
(JSN), yang dimaksudkan untuk mengirimkan informasi suhu dan kelembaban yang terjadi di dalam sebuah ruangan dengan objek 
ruangan mesin pengering gabah ke coordinator PAN (Personal Area Network). Sehingga output berupa monitoring suhu dan 
kelembaban ruang secara realtime dengan cepat dan akurat dapat tercapai 
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(54) Judul Invensi : ALAT PENGATUR BANTU UNTUK INSTALASI BATANG BERGIGI YANG EFISIEN DARI BATANG BERGIGI 
RODA GIGI YANG MENDAKI LIFT KAPAL VERTIKAL (PERUBAHAN P00201404992) 

(57) Abstrak : 

 

Suatu alat pengatur untuk instalasi batang bergigi yang efisien dari batang bergigi roda gigi yang mendaki lift kapal vertikal terdiri 
dari alat-alat bantu dan alat bantu bagian bawah yang ditempatkan di bagian bawah dari suatu bagian batang bergigi yang 
tertanam fase kedua, dimana alat-alat bantu tersebut ditempatkan pada bagian-bagian batang bergigi yang tertanam fase kedua 
yag sesuai dengan ke empat sudut-sudut batang bergigi dan arah batang bergigi ke arah depan. Alat pengatur bantu untuk 
instalasi batang bergigi yang efisien dari batang bergigi roda gigi yang mendaki lift kapal vertikal menurut invensi mempunyai 
keuntungan-keuntungan struktur yang sederhana, pembuatan yang mudah, kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan 
konstruksi yang rumit, pembongkaran yang mudah, properti fiksasi yang baik, keamanan yang tinggi dan biaya produksi yang 
rendah, dan dapat mengatasi berbagai cacat-cacat yang ada dalam metode-metode konvensional dan metode-metode 
berteknologi tinggi alat tersebut cocok untuk proyek-proyek instalasi batang bergigi ultra presisi dari berbagai batang bergigi roda 
gigi yang mendaki lift kapal vertikal, dan juga dapat memberikan referensi-referensi yang sangat bermanfaat bagi instalasi presisi 
tinggi dari konstruksi-konstruksi logam yang sama dan alat-alat besar dalam bidang-bidang teknik lainnya. 
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(54) Judul Invensi : PENGAMAN REGULATOR GAS LPG 

(57) Abstrak : 
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(54) Judul Invensi : Mesin Pengupas Wijen Sistem Basah 

(57) Abstrak : 

 

Suatu mesin/peralatan dimanfaatkan untuk mengupas kulit biji wijen. Mesin/peraltan ini terdiri dari pengunci kerenggangan silinder 
batu, puley, pengatur kerenggangan silinder batu, silinder ulir dan dua silinder batu gurinda beralur yang terangkai dalan satu 
poros utama yang disusun sedemikian rupa, sehingga putaran poros utama yang diakibatkan oleh puley atas yang terhubung 
dengan puley bawah pada kepala motor listrik, jika motor listrik berputar maka poros utama alat ini berputar; Putaran poros utama 
ini akan memutar silinder ulir; karena silinder ini permukaannya beralur maka biji wijen yang ada di intake (saluran masuk) 
memasuki celah alur dan ikut berputar sehingga biji wijen terdorong masuk ke celah antara dua silinder batu. Biji wijen yang masuk 
pada celah dua silinder batu terkupas oleh putaran silinder batu sebelah kanan. Karena permukaan dua silinder batu beralur dan 
dipasang berhadapan sehingga gilasan dua silinder batu akan mengupas kulit biji wijen dengan bantuan air maka biji wijen yang 
terkupas tidak pecah/hancur. Selanjutnya biji wijen yang sudah terkupas kulitnya akan dikeluarkan melalui outlet kemudian di 
tampung pada bak air untuk selanjutnya dilakukan perambangan guna memisahkan kulit wijen dan bijinya yang sudah terkupas, 
setelah wijin terpisah dari kulitnya kemudian di jemur. Untuk dapat bekerja dengan baik alat ini diperlukan putaran poros utama 
yang rendah maka diperlukan penurunan putaran dari sumber putaran (motor listrik) dengan cara memasang puley pada poros 
utama lebih besar dari pada puley pada kepala motor listrik. 
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(54) Judul Invensi : Kolom Berpenampang Kotak dari Laminasi Bilah Bambu 

(57) Abstrak : 

 

Pemenuhan kebutuhan kayu untuk industri yang semakin meningkat menyebabkan berkurangnya luas hutan secara signifikan. 
Dampak selanjutnya adalah berkurangnya kualitas lingkungan. Untuk itu perlu dicari bahan pengganti kayu yang memiliki sifat-sifat 
sama atau lebih baik dari kayu. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa bambu petung adalah bahan bangunan yang menyerupai 
kayu dengan sifat fisika dan mekanika setara dengan kayu kelas kuat dua yaitu Kayu Jati, Kerueng, dan Kamfer. Penggunaan 
laminasi bilah bambu untuk balok dan kolom telah banyak dilakukan, tetapi sampai sekarang hanya terbatas untuk penampang 
pejal. Bahkan untuk balok laminasi dari bilah bambu dengan penampang pejal berbentuk empat persegi panjang telah dipatenkan 
oleh Morisco, dkk. (2006). Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan bahan maka diusulkan untuk menggunakan penampang 
berbentuk kotak atau biasa disebut hollow section. Secara analitis maupun empiris penampang berbentuk kotak akan memberikan 
momen inertia yang lebih besar dibanding penampang pejal untuk volume bahan yang sama. Dengan demikian akan diperoleh 
elemen balok atau kolom dengan kekuatan yang sama dengan balok atau kolom pejal tetapi dengan penggunaan bahan yang 
lebih hemat. Kolom berpenampang kotak dirangkai dari empat panel papan laminasi bambu dengan ukuran disesuaikan dengan 
dimensi kolom yang akan dibuat. Panel-panel papan disusun dari bilah-bilah bambu berpenampang persegi panjang dengan 
ukuran (5 x 20)mm dan panjang menyesuaikan dengan panjang kolom yang akan dibuat. Rekayasa bilah bambu menjadi menjadi 
kolom laminasi dilakukan dengan teknik perekatan dengan aplikasi perekat sebanyak 268gram/m2 dan ditekan 2 MPa selama 4 
jam. 
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(54) Judul Invensi : HELM CHARGER TENAGA SURYA 

(57) Abstrak : 

 

Invensi ini adalah berupa helm pengendara sepeda motor yang dapat digunakan untuk pengisian baterai ponsel. Prinsip dari 
invensi ini adalah sel surya menghasilkan listrik akibat terkena sinar matahari. Listrik yang dihasilkan diproses oleh rangkaian 
pengatur tegangan (voltage controller) yang dapat di- tunning. Selanjutnya disimpan di power bank sebagai penyimpan daya 
utama. Power Bank ini dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk melakukan pengisian ponsel. 
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(54) Judul Invensi : ROBOT INSPEKSI PIPA GAS 

(57) Abstrak : 

 

Sebuah perangkat Mobile robot penelusur pipa yang dapat mendeteksi kebocoran pipa gas. Perangkat ini mencakup bagian 
mekanik dan bagian sensot. Bagian mekanik terhubung ke bagian sensor. Bagian sensor memanfaatkan 2 sensor penginderaan, 
sensor ultrasonik dan sensor gas. Sensor  ultrasonik diletakkan pada bagian depan, samping kiri, dan samping kanan pada dasar 
bagian mekanik. Perangkat dilengkapi dengan electric nose technology bahwa fungsi sensor gas diasumsikan seperti indera 
penciuman manusia. 
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(54) Judul Invensi : Metode Pulse Electric Fields (PEF) untuk Ekstraksi Selulosa dari Tanaman Rumput-Rumputan 

(57) Abstrak : 

 

Invensi ini berhubungan teknik untuk menghasilkan selulosa dari jenis tanaman rumput dengan memanfaatkan perlakuan medan 
listrik dengan metode Pulsed Electric Fields (PEF) sehingga dihasilkan selulosa teknis dengan lebih efisien. Sumber selulosa 
berupa jenis tanaman rumput-rumputan (Mendong, batang padi), Metode PEF dilakukan dengan kondisi kuat medan dengan 
rentang 100-200V/cm, frekuensi 500-1500 Hz, dan waktu 10-50 detik serta«dilakukan pada temperatur kamar dan tekanan 
atmosfir. Hasil akhir proses ekstraksi adalah selulosa dengan karakter berwarna putih dengan kristalinitas 86% yang sama dengan 
kristalinitas selulosa komersial. Penggunaan PEF dalam perlakuan ekstraksi selulosa mampu menghilangkan penggunaan tekanan 
tinggi dan menurunkan temperatur proses ekstraksi selulosa dari tumbuh-tumbuhan. 
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(54) Judul Invensi : Metode Pembuatan Edible Film dari Pati Ubi Kayu 

(57) Abstrak : 

 

Invensi ini berkaitan dengan pembuatan edible film dari pati ubi kayu. Edible film dibuat dari ubi kayu dengan penambahan 
plasticizer sorbitol atau gliserol melalui metode gelatinisasi. Edible film dibuat dari pati yang berasal dari parutan ubi kayu segar 
yang direndam dalam air dengan kepekatan 25-50% lalu diperas untuk mendapatkan patinya. Pati ubi kayu yang digunakan untuk 
membuat edible film, sebelum digunakan dilakukan proses pencucian sebanyak dua kali dan dikeringkan dalam oven pada suhu 
40-60 °C selama 6-10 jam, digiling dengan alat penepung mekanis dan   diayak dengan ayakan 100-200 mesh. Plasticizer baik 
gliserol maupun sorbitol yang digunakan untuk membuat edible film digunakan komposisi 2% (v/bpati) • Sedangkan Suspensi pati 
ubi kayu dalam air yang digunakan mempunyai komposisi 8% (b/b). Setelah itu, suspensi dilakukan proses gelatinisasi 
menggunakan waterbath pada suhu 85-90 °C. Proses pencetakan edible film digunakan plat kaca yang sudah dilapisi plastik mika 
dengan ukuran ketebalan cetakan 0,2 cm. Kemudian dilakukan pengeringan dalam oven pada suhu 40-60 °C selama 3-5 jam dan 
didinginkan pada suhu kamar selama 15-25 menit. Hasil invensi adalah pati ubi kayu dengan ukuran 100-200 mesh dan memiliki 
derajat putih 80-90 dengan standar MgS04. Contoh edible film dari pati ubi kayu dengan penambahan plasticizer sorbitol atau 
gliserol dengan komposisi 2% (v/bpati) yang memiliki tingkat   kecerahan 81% baik ketika digunakan plasticizer gliserol maupun 
sorbitol. Edible film ini memiliki ketebalan 0,02 mm dengan tensile strength ±8,7 MPa. 
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(54) Judul Invensi : Metode Pembuatan Biosilika dari Abu Sekam Padi Dengan Gelling Berbantun Gelombang Ultrasonik 

(57) Abstrak : 

 

Metode pembuatan silika dari abu sekam padi melalui proses sol gel dapat dioptimalkan dengan memberikan bantuan geiombang 
ultrasonik pada temperatur ~60C selama proses gelasi (gelling). Dengan induksi geiombang ultrasonik proses nukleasi menjadi 
dominan dan tahapan pertumbuhan gel akan mengikuti. Dengan demikian ukuran partikel gel silika dapat diperkecil dan luas area 
permukaan akan diperbesar. Sifat fisika ini baik untuk material yang digunakan sebagai agen pemisahan kimia. Kapasitas 
penyerapan permukaan yang luas juga menjadi iebih baik. Tahapan proses pembuatan biosilika dari sekam padi meliputi a), 
pembakaran serta pengabuan sekam padi, b). pelarutan silika dalam basa NaOH, c). gelasi/gelling dengan penambahan asam 
suifat di dalam wadah ultrasonik, d). aging dan ripening silika dalam sisa larutan selama 48 jam, e). penyaringan dan pencucian 
silika yang didapat, f).pengeringan di oven pada temperatur 100 °C. Siiika gel yang didapat dengan metode sol-gel berbantuan 
geiombang ultrasonik ini mempunyai ukuran partikel kecil dan seragam serta luas permukaan besar jika dibandingkan dengan 
silika sol-gel biasa tanpa penambahan geiombang ultrasonik selama proses gelasi/gelling. Sifat permukaan silika yang dibuat 
sangat baik untuk aplikasi sebagai penjerap maupun pemisah senyawa-senyawa kimia maupun sebagai fasa diam daiam metode 
kromatografi. 
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(54) Judul Invensi : Proses Pembuatan tempe dari Kacang Merah (Phaseolus vulgaris L) sebagai Makanan Fermentasi yang Bergizi 

(57) Abstrak : 

 

Invensi ini berhubungan dengan proses pembuatan tempe dengan bahan dasar kacang merah (Phaseolus vulgaris L.) dan hasil 
analisis kandungan gizi tempe kacang merah. Selain kedelai, kacang merah dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar untuk 
membuat tempe dari kacang merah, karena cacang merah mengandung protein nabati seperti pada kedelai. Kacang merah 
mempunyai prospek untuk dimanfaatkan sebagai bahan dasar Dembuatan tempe kacang merah, dalam upaya 
penganekaragaman makanan olahan. Macam ragi yang dipilih untuk pembuatan tempe kacang merah adalah ragi usar. Dosis ragi 
usar yang dicobakan ialah 0,10 gram; 0,20 gram; dan 0,30 gram per 100 gram biji kacang merah. Biji-biji kacang merah yang telah 
diragi dikemas dalam kantong plastik yang diberi lubang-ubang. Suhu pemeraman tempe ialah suhu kamar (±26°-27°C), lama 
pemeraman ialah ±28 jam. Berdasarkan hasil uji organoleptic oleh para panelis terhadap produk tempe kacang merah, yang 
meliputi tekstur, aroma, dan rasa temp e setelah digoreng menunjukkan bahwa tempe kacang merah yang paling disukai oleh para 
panelis ialah tempe yang diberi ragi usar dengan dosis 0,10 gram/100 gram biji kacang merah, sehingga dosis tersebut ditetapkan 
sebagai dosis ragi usar untuk pembuatan tempe dari biji kacang merah. Hasil analisis kandungan gizi per 100 gram tempe cacang 
merah ialah: protein (18,6105 g), lemak (3,708 g), air (56,179 g), abu 3,662 g), serat (7,1055 g), dan amilum (14,837 g). 
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(54) Judul Invensi : Metode Pembuatan Nanosilika Kemurnian Tinggi dari Bahan Sekam dan Jerami Padi 

(57) Abstrak : 

 

Sesuai dengan invensi metode pembuatan nanosilika kemurnian tinggi dengan bahan baku sekam dan atau jerami padi, natrium 
hidroksida NaOH dengan konsentrasi 5-10 molar, asam klorida teknis dengan konsentrasi 5-10 molar. Metode yang digunakan 
dalam invensi ini adalah kopresipitasi hydrothermal untuk mendapatkan larutan sodium silikat atau silika sol. Selanjutnya dilakukan 
titrasi dengan asam klorida dengan laju titrasi dengan menggunakan asam klorida 5-10 molar sampai memperoleh PH7. 
Selanjutnya dilakukan aging selama 24-72 jam. Dilakukan dekantasi untuk memperoleh silika gel. Dikeringkan pada suhu 125°C 
selama 3- 5 jam. Dilakukan pencucian dengan menggunakan aquades sampai memperoleh PH 7. Dilakukan pengeringan  pada 
suhu  125°C selama 3-5 jam.  Dilakukan penggerusan dan diperoleh  nano  silika  sebagaimana  dimaksud  dalam  invensi  ini.   
Selanjutnya  dilakukan pengujian laboratorium untuk menguji kadar Silika, impuritas Fe, keputihan atau whiteness, daya serap 
terhadap minyak atau Oil absorption, surface area, moisture dan bulk density. 
 



 

   
(20)  RI Permohonan Paten  
(19) ID (11)    No Pengumuman : 2016/S/00140 (13)  A 
 
(51) I.P.C   :  Int.Cl./F 03D 9/00 
  
(21) No. Permohonan Paten :  S10201508048 
  
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 
 02 Desember 2015 
  
(30) Data Prioritas : 
 (31) Nomor (32) Tanggal (33) Negara 

 

  
(43) Tanggal Pengumuman Paten : 
 18 Maret 2016 
  

 

  
(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : 
 Universitas Negeri Malang 
 JI. Semarang 5, Malang 65145 
  
(72) Nama Inventor : 
 Dr. Muhammad Alfian Mizar, M.P, ID 
  
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten : 
  
  
  

 

(54) Judul Invensi : Kincir Angin Double Acting sebagai Penggerak Pompa Piston 

(57) Abstrak : 

 

Suatu peralatan untuk memanfaatkan aliran angin, terdiri dari beberapa baling-baling yang terangkai dalam suatu poros. Tiap-tiap 
baling-baling bagian tepi dibari cekungan (lipatan) dengan derajat tertentu yang disusun sedemikian rupa, sehingga dapat merubah 
energi searah aliran angin diubah menjadi energi gerak putar. Cekungan (lipatan) sudu baling-baling ini jika mendapat dorongan 
energy angin dari depan akan dipelantingkan ke samping, sehingga menimbulkan daya dorong kesamping dan menggeser posisi 
sudu baling-baling dari posisi semula, karena sudu baling-baling jumlahnya banyak maka pergeseran ini terjadi secara serempak 
dan akhirnya menjadi gerakan berputar secara terus-menerus. Gaya putaran poros kincir dirubah menjadi gerak geser tegak lurus 
dengan mengunakan piringan roda engkol dua buah yang dipasang pada ujung poros kincir sebelah kiri dan kanan, selanjutnya 
gerakan piringan roda engkol diteruskan ke pompa air dengan menggunakan dua batang eksentrik. Untuk mengatur gerak batang 
eksentrik agar bisa bergeser secara bergatian digunakan batang ungkit. Ujung-ujunng batang ungkit dihubungkan dengan dua 
batang piston yang terdapat pada pompa hidrolik sebelah kiri dan kanan, sehingga terjadi gerakan poros kincir yang akan 
mengakibat gerakan secara berantai pada komponen-koponen kincir. Gerakan dimulai dari pergerakan sudu-sudu baling-baling 
yang akan memutar poros kincir, poros kincir memutar piringan roda engkol. Piringan roda engkol ini menggerakkan naik-turun 
batang eksentrik, batang eksentrik menggerakkan batang ungkit naik-turun, batang ungkit menaik turunkan batang piston, dan 
akhirnya pergerakan piston yang naik turun ini menyebabkan mengalirnya air dari bawah diangkat ke atas secara terus menerus 
pada pompa air bagian kiri dan kanan. 
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(54) Judul Invensi : PITA TANAM MULTIFUNGSI 

(57) Abstrak : 

 

Invensi ini berhubungan dengan suatu pita tanam multifungsi yang digunakan sebagai sarana menanam biji sekaligus sebagai 
media panduan tanam dan media penyampaian komunikasi visual. Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk mengatasi 
permasalahan pada invensi yang telah ada sebelumnya khususnya permasalahan menanam biji dengan mudah, efisien, efektif 
dan menyenangkan. Suatu pita tanam multifungsi sesuai dengan invensi ini tersusun dari suatu material kertas cetak, yang terdiri 
dari tiga bidang cetak, yaitu bidang panduan tanam, bidang instruksi pekerja, dan bidang komunikasi visual dan suatu set 
komponen unit tumbuh, yang terdiri dari tiga komponen yaitu kantong biji, kantong pupuk, dan lembar konsentrat herbisida dan 
pestisida yang dicirikan dengan suatu pita tanam multifungsi dimana bidang instruksi pekerja dan sejumlah set unit tumbuh disusun 
dan direkatkan di dalam lipatan pita tanam multifungsi, bidang panduan tanam berada pada bagian atas sayap pita tanam 
multifungsi dan bidang komunikasi visual berada pada kedua sisi luar pita tanam multifungsi. 
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(54) Judul Invensi : Alat Pembersih Butiran Garam Secara Bertingkat 

(57) Abstrak : 

 

Suatu alat pembersih butiran garam secara bertingkat untuk meningkatkan derajat keputihan garam dan kadar NaCl garam, 
sehingga menghasilkan produk garam yang memiliki tampilan fisik cukup bagus untuk memenuhi standar pengawetan ikan dengan 
NaCl minimal 90%, kebutuhan konsumsi dengan NaCl minimal 94%, dan kebutuhan industri dengan NaCl minimal 97%, Alat ini 
terdiri dari tangki cuci dan bilas, pompa impeller bersirip, dan bagian perpipaan. Sedangkan alat ini dicirikan pada munculnya 
fenomena kavitasi pada tangki cuci dan bilas (1), pompa impeller bersirip (5), dan bagian perpipaan {3, 7) yang terbentuk akibat 
gelembung-gelembung udara di dalam air tua garam (brine) yang bercampur butiran garam sebagai upaya penguatan proses 
pembersihan butiran garam yang dilakukan secara bertingkat. 
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(54) Judul Invensi : SUATU PRODUK PANGAN TERAPI GIZI BAGI LANSIA KURANG GIZI BERBAHAN DASAR 

(57) Abstrak : 

 

Produk pangan terapi ini terbuat dari bahan dasar modified cassava flour, Rhizopus  oligosporus, dan Phonex Dactylifera. Produk 
pangan ini memiliki rasa   cukup manis, renyah,  dan beraroma harum sehingga mudah diterima siapapun. Kandungan zat gizi 
produk pangan ini  adalah 495 kkal energi; 61,8 gram karbohidrat; 5,8 gram protein; 23,8 gram lemak; 460 mgNa; 1,32   mg Fe; 
0,93 mg Zn; dan 155 IU Vitamin A; serta tidak mengandung cemaran Bakteri Salmonella.Invensi ini menggabungkan keterampilan 
ilmu tekonologi pangan untuk tujuan penerapan      ilmu gizi kesehatan masyarakat. Studi efikasi produk pangan ini menunjukkan 
mean peningkatan berat badan lansia 0,9 kg, kadar hemoglobin 0,1 poin, dan albumin 0,2 poin selama masa pemberian satu bulan 
pada bulan Mei 2014 di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok. 
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(54) Judul Invensi : PERANTI PENINGKATAN KUALITAS AIR 

(57) Abstrak : 

 

Produk pangan terapi ini terbuat dari bahan dasar modified cassava flour, Rhizopus  oligosporus, dan Phonex Dactylifera. Produk 
pangan ini memiliki rasa   cukup manis, renyah, dan beraroma harum sehingga mudah diterima siapapun. Kandungan zat gizi 
produk pangan ini  adalah 495 kkal energi; 61,8 gram karbohidrat; 5,8 gram protein; 23,8 gram lemak; 460 mgNa; 1,32 mg Fe; 0,93 
mg Zn; dan 155 IU Vitamin A; serta tidak mengandung cemaran Bakteri Salmonella. 
Invensi ini menggabungkan keterampilan ilmu tekonologi pangan untuk tujuan penerapan ilmu gizi kesehatan masyarakat. Studi 
efikasi produk pangan ini menunjukkan mean peningkatan berat badan lansia 0,9 kg, kadar hemoglobin 0,1 poin, dan albumin 0,2 
poin selama masa pemberian satu bulan pada bulan Mei 2014 di Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok. 
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(54) Judul Invensi : PERANTI OTOMATIS PENGINDERAAN CAHAYA UNTUK LAMPU BESAR 

(57) Abstrak : 

 

Suatu perangkat otomatis pengindera cahaya, yang dirangkai dengan suatu sumber daya dari suatu sepeda motor atau suatu 
mobil untuk mengontrol sutu lampu sorot depan pada sepeda motor atau mobil, meliputi suatu unit kontrol, suatu sensor cahaya, 
dan suatu pengatur sensibilitas cahaya. Unit kontrol terhubung listrik dengan sumber daya dan lampu sorot depan. Sensor cahaya 
terhubung listrik dengan unit kontrol untuk mengindera pencahayaan di sekitar sepeda motor atau mobil, sedemikian sehingga unit 
kontrol karenanya menghidupkan/mematikan lampu sorot depan. Pengatur sensibilitas cahaya terhubung listrik antara unit kontrol 
dan sensor cahaya dan dilengkapi dengan suatu nilai penginderaan cahaya yang ditentukan sebelumnya. Bila sensor cahaya 
mengindera suatu berkas cahaya dengan suatu intensitas cahaya lebih besar dari nilai penginderaan cahaya, unit kontrol 
karenanya mematikan lampu sorot depan setelah suatu periode tunda, yang memastikan keselamatan berlalu lintas. 
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(54) Judul Invensi : CAWAN MINUMAN 

(57) Abstrak : 

 

Suatu cawan minuman (10) yang mencakup suatu sekat (14) berbentuk V terbalik, dan dua sisi dari sekat (11) ditekuk ke bawah. 
Masing-masing ujung sisi dari sekat (11) dihubungkan secara mendatar dengan bagian dasar (12) . Dengan sambungan dan 
mengelilingi badan cawan (13), yang diperpanjang ke atas dari keliling dari bagian dasar (12), dan sekat (11), suatu bagian dalam 
dari cawan minuman (10) dapat dipisah menjadi dua ruang penampung (14) yang tersendiri. Bukaan cawan dari badan cawan (13) 
diperpanjang ke arah luar dengan suatu bibir cawan (15) , dan di atas sekat (11) adalah suatu bibir atas (111) yang berbentuk 
papan lebar. Bibir atas (111) dihubungkan di antara dua sisi yang berlawanan dari bukaan cawan. Bibir cawan (15) dan bibir atas 
(111) dari sekat (11) disatukan dengan suatu selaput penutup (20) pada saat yang bersamaan, yang membiarkan dua ruang 
penampung (14) disegel dan dipisah secara sempurna. 
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(54) Judul Invensi : GENTENG PLASTIK YANG DITINGKATKAN 

(57) Abstrak : 

 

Suatu genteng plastik yang ditingkatkan dimana genteng plastik tersebut dibuat menyerupai bentuk genteng tanah liat atau 
genteng beton. Keunggulan genteng plastik ini yaitu memiliki bobot yang lebih ringan daripada genteng tanah liat atau genteng 
beton sehingga rangka atap baja ringan yang digunakan dapat menggunakan ukuran yang lebih tipis. Keunggulan lainnya yaitu 
genteng plastik ini tidak mudah pecah jika jatuh atau terjadi benturan yang biasa terjadi pada umumnya. Dengan adanya invensi ini 
akan membantu menurunkan biaya pembuatan rumah secara keseluruhan dan juga membantu mengurangi beban pencemaran 
lingkungan karena memanfatkan limbah plastik. 
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(54) Judul Invensi : BENDA PENYERAP 

(57) Abstrak : 

 

Lembaran pertama  (1)  dan lembaran  kedua  (2)  dari lembaran  komposit  (10)  yang  membentuk  lembaran  atas sebagian 
digabungkan satu sama lain,  sehingga sejumlah wilayah yang digabungan terbentuk; dan lembaran pertama (1)  menonjol  
sehingga  dapat  dipisahkan  dari  lembaran kedua (2) di bagian-bagian darinya kecuali untuk wilayah-wilayah yang digabungan 
dan membentuk sejumlah tonjolan (41) yang menonjol ke arah kulit pemakainya. Semua atau sebagian  wilayah  yang  digabungan  
merupakan  wilayah- wilayah   yang   digabungan   yang   memanjang   secara  longitudinal (31) yang panjang pada arah pertama 
(X) sesuai dengan arah longitudinal dari benda penyerap; susunan-susunan wilayah yang digabungan arah kedua (R) , di mana 
wilayah-wilayah yang digabungan yang memanjang secara longitudinal (31) secara teratur ditempatkan   sepanjang arah kedua (Y) 
sehingga memiliki dua atau lebih jenis interval, yang terbentuk pada lembaran komposit (10) dalam beberapa baris pada arah 
pertama (X); dan tonjolan (41) terbentuk di wilayah yang dikelilingi oleh total dari empat atau lebih wilayah yang digabungan yang  
mencakup dua wilayah yang digabungan yang memanjang secara longitudinal yang berdekatan dari susunan wilayah yang 
digabungan arah kedua. 
 

 


