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(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

PELINDIAN AIR UNTUK TEMBAGA DAN PELINDIAN ASAM KLORIDA/SODIUM HIPOKLORIT UNTUK EMAS
PADA KONSENTRAT TEMBAGA SULFIDA

(57) Abstrak :
Proses ekstrasi tembaga dan emas yang berasal dari konsentrat ternbaga Indonesia yaitu dari Batu Hijau dan Grasberg
dilakukan dengan cara yang sederhana agar biaya investasi tidak besar. Sehingga di Indonesia dapat dibangun unit-unit ekstraksi
tembaga dan emas yang berasal dari kedua tambang tersebut. Pelindian tembaga dilakukan dengan air setelah sebelumnya
dilakukan perlakuan roasting pada temperature 650 ˚C. Dengan tujuan semua tembaga berubah menjadi tembaga sulfat dan
mudah larut dalam air. Sedangkan pelindian emas dilakukan pada system klorida/hioklorit dengan menggunakan larutan HCl,
NaOCI dan NaCl. Untuk melarutkan emas tanpa mlarukan besi maka larutan korida/hipoklorida dibuat pada 1
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(54) Judul Invensi :

ALAT PEMBERI MAKAN HEWAN SECARA OTOMATIS DAN TERJADWAL DENGAN MONITORING DAN
KENDALI JARAK JAUH

(57) Abstrak :
Tidak dapat dipungkuri memelihara hewan di rumah memerlukan waktu dan tenaga. Di era digital ini, penggunaan teknologi
sudah merambah dalam segala aspek kehidupan salah satunya seperti dalam invensi ini, yaitu pembuatan suatu alat pakan
hewan dengan memanfaatkan webcam dan motor stepper yang terhubung dengan raspberry pi sebagai otak utama. Webcam
dapat mengambil gambar (foto atau video) yang diolah dengan fungsi fswebcam dan avconv pada raspberry pi, motor stepper
dapat memutar katup pakan dengan memanfaatkan pin GPIO dan program yang ditanam pada raspberry pi. Selanjutnya
raspberry pi akan terhubung pada jaringan internet dan server sehingga pengendalian sistem dapat dilakukan secara jarak jauh
dengan menggunakan web browser atau web view. Keseluruhan fungsi alat berupa pemberian pakan hewan baik langsung atau
terjadwal, juga pemantauan berupa foto atau video di sekitar pakan.

(20) RI Permohonan Paten
(19) ID

(11) No Pengumuman : 2018/S/00175

(13) A

(51) I.P.C : Int.Cl./
(21) No. Permohonan Paten : S00201706449
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
25 September 2017
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor
(32) Tanggal
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
23 Februari 2018

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
PT. ASTRA OTOPARTS, Tbk
Engineering Development Center (EDC)
Divison, Kawasan Industri GIIC Kav. AA
No. 25 Kota Deltamas, Cikarang Pusat,
Kab. Bekasi

(33) Negara
(72) Nama Inventor :
Gamawan Widhijanto, ID
Achmad Nurfaudin, ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54) Judul Invensi : HANDEL BAR BELAKANG MOTOR DENGAN SARANA PEMEGANG HELM
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan handel bar belakang motor yang dilengkapi dengan sarana pemegang helm yang mampu
menjepit dengan kuat, serta fleksibel dalam menyesuaikan bentuk dan ukuran dari helm motor, sehingga memudahkan helm
dengan berbagai bentuk dan ukuran dipasang dan dilepaskan dari sarana pencengkam atau pemegang helm sesuai dengan
invensi ini.
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(54) Judul Invensi : PROTOTYPE MODEL DOUBLE HULL WATER BUS FIBER GLASS KAPASITAS ANGKUT 35 ORANG
(57) Abstrak :
Water bus merupakan sarana transportasi angkutan penumpang pada pelayaran sungai atau danau yang saat ini dapat
dikategorikan masih dalam jumlah yang belum signifikan jika dibandingkan dengan keberadaan sungai yang ada diwilayah
Indonesia sehingga masih diperlukan pengembangan armada water bus berbahan fiber glass dan dari segi desain dapat
dikatakan belum memaksimalkan faktor teknis dan ekonomis. Tujuan penelitian adalah desain prototipe model water bus double
hull fiber glass yang memenuhi faktor teknis dan ekonomis. Metode yang digunakan pada tahapan preliminary design adalah
metode optomasi untuk menentukan ukuran utama kapal yang optimum berdasarkan data kapal pembanding yang telah
diregister pada tahap basic design dan optimation design approach untuk menghasilkan nilai optimum dari kriteria tertentu
(objective function) dengan menentukan parameter yang harus dipenuhi dan menetapkan batasan-batasan (constraint) agar
dapat meminimalkan engins power serta dapat digunakan untuk analisis tahapan basig design serta perhitungan/ gambar lines
plan dan general arragement menggunakan program/software. Ukuran model double hull water bus sesuai hasil perhitungan
pada tahapan preliminary design dengan menggunakan metode optimasi adalah panjang (Loa)=16,00 meter, panjang (Lwl)=
14,61 meter, Lebar (B)= 5,26 meter, Tinggi Deck (H)= 1,50 meter, Sarat air (T)= 0,70 meter, coefficient meter, coefficient block
(cb)= 0,516
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(54) Judul Invensi : ALAT BANTU UNTUK MEMASANG DAN MELEPAS POMPA
(57) Abstrak :
Suatu alat yang dapat digunakan untuk membantu proses memasang dan melepas pompa di mana dalam kondisi tertentu
mobilisasi alat berat tidak dimungkinkan dan/atau tidak dikehendaki pada saat pekerjaan melepas atau memasang pompa
tersebut dilaksanakan, yang memiliki empat buah kaki-kaki yang masing-masing diberi roda dan stopper, sebuah tuas pengarah
yang dapat digerakkan naik turun, sebuah tiang/tuas penggantung tempat memasang chain block dan dua buah garpu sejajar
yang dipasang pada bagian atas dan masing-masing bagian ujung kedua garpu tersebut dipasang penyangga dapat berupa
dongkrak yang sekaligus berfungsi untuk mengatur ketinggian permukaan garpu agar sejajar dengan base plate pompa yang
akan dilepas atau dipasang.

(20) RI Permohonan Paten
(19) ID

(11) No Pengumuman : 2018/S/00176

(13) A

(51) I.P.C : Int.Cl./
(21) No. Permohonan Paten : S00201707281
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
19 Oktober 2017
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor
(32) Tanggal
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
23 Februari 2018

(33) Negara

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
Politeknik Negeri Batam
Batam Center, Jl. Ahmad Yani, Tik. Tering, Batam Kota,
Kota Batam, Kepulauan Riau.
(72) Nama Inventor :
Cahyo Budi Nugroho, ID
Belia Rukmana, ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54) Judul Invensi : MESIN PERAJANG SINGKONG DENGAN SISTEM PEDAL KAKI
(57) Abstrak :
Mesin perajang singkong merupakan alat bantu untuk merajang singkong menjadi lembaran tipis dengan ketebalan 1-2 mm.
Proses produksi keripik singkong dengan mesin perajang akan lebih efisien dari segi waktu dan cost. Proses operasional mesin
cukup sederhana, dengan menginjak pedal yang tersambung pada piringan pisau sehingga gerakan piringan pisau akan mengiris
singkong dengan ketebalan tertentu. Pada mesin perajang singkong terdapat 4 buah pisau, sehingga pada satu putaran piringan
pisau akan menghasilkan 4 lembar potongan singkong. Invensi ini menghasilkan suatu produk terbaru, penggunaan pedal untuk
pengirisan singkong masih sangat minim digunakan oleh masyarakat. Dengan demikian diharapkan alat ini akan lebih diterima
oleh konsumen sehingga dapat mendukung dalam memproduksi keripik singkong.
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(54) Judul Invensi : LIMESTONE DARI KULIT KERANG UNTUK MENAIKKAN PH AIR GAMBUT
(57) Abstrak :
Kerang darah (A.granosa) merupakan hewan mollusca yang hidup diperairan laut dan danau. Kulit kerang mengandung senyawa
kimia yang berpotensi untuk menetralkan keasaman dari air gambut Kulit kerang dibakar pada suhu di atas 560°C dapat
membentuk senyawa kalsium okida (CaO) dengan komposisi atom C 6,36 %, O 26, 72 % dan Ca 66, 93 % dan membentuk
senyawa CaO 93, 64%, dan yang dibakar dengan tungku suhu > 800°C membentuk senyawa lime 23,0 %, calcit 57,5 % dan
porlandite 19,5 % dengan komposisi C 2,14 %, O 27,02 %, Ca 69,94 % dan senyawa CaO yang terbentuk 97,86%. Senyawa
yang dihasilkan berpotensi untuk menaikan pH air gambut. Untuk menaikan pH air gambut dari pH 3,5 menjadi 7,0 1000 liter
dibutuhkan 300-500 ml powder kulit kerang
Kata kunci : Kulit kerang, (pH) , limestone, kalsit, air gambut
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(54) Judul Invensi :

TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATAN PRODUKTIFITAS LAHAN SULFAT MASAM MELALUI PEMBERIAN
BAKTERI PEREDUKSI SULFAT, PEMUPUKAN DAN AMANDEMEN

(57) Abstrak :
Invensi yang diusulkan ini pada prinsipnya untuk menemukan paket teknologi mikrobia yang tepat melalui penggunaan bakteri
pereduksi sulfat (BPS) yang disertai dengan pemberian pupuk, kapur dan kompos untuk meningkatkan produktifitas lahan sulfat
masam.Berdasarkan uji potensi, isolat BPS LK4 ditetapkan sebagai isolate yang potensial, yang dapat menurunkan kadar sulfat
tanah dari 116 ppm menjadi 29 ppm pada kondisi 110 % kadar air kapasitas lapang dan dari 988 ppm menjadi 156 ppm pada
kondisi 100 % kadar air kapasitas lapang.Uji penggunaan beberapa carier BPS sekaligus sebagai amendemen menunjukkan
bahwa kompos TKKS merupakan carier yang terbaik untuk BPS. Pada kadar air 110% kapasitas lapang pemberian 15 ton/ha
kompos TKKS menghasilkan kadar sulfat tanah yang paling rendah, sedangkan pada kondisi 100 % kapasitas lapang, kadar
sulfat terendah diperoleh pada pemberian 45 ton kompos jerami/ha.Uji pemberian kapur, pupuk dan BPS menunjukkan bahwa
pada awal pertumbuhan pemberian kapur setara 1 x Al tukar yang disertai dengan pemberian isolat BPS LK4 dan pemberian
pupuk lengkap (NPKMg & mikro) sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan bibit kelapa sawit yang ditanam pada tanah
sulfat masam. Dengan semakin lama penanaman pada kondisi tanah macak macak (110% kadar air kapasitas lapang) maka
mengakibatkan kondisi reduksi semakin stabil dan aktifitas / efektifitas BPS juga semakin meningkat. Ini ditunjukkan oleh
pertumbuhan tanaman yang semakin baik. Pemberian pupuk nyata meningkatkan pertumbuhan tanaman. Semakin tinggi umur
tanaman semakin tinggi dosis pupuk yang harus diberikan.Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh teknologi untuk
meningkatkan produktifitas lahan sulfat masam untuk dijadikan lahan pertanian/perkebunan 1)kondisi kelembaban tanah adalah
pada 110 % kapasitas lapang, 2) menggunakan BPS yang potensial yaitu LK4, 3) penggunaan kompos TKKS sebanyak 15 ton
per ha, 4) pemberian pupuk lengkap sesuai kebutuhan tanaman dan ketersediaan unsur hara di dalam tanah.
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(54) Judul Invensi : PANEL SERBAGUNA
(57) Abstrak :
Suatu panel serbaguna atau panel komponen yang berfungsi sebagai dinding, atap, ataupun plafon yang praktis terdiri dari: pelat
panel (1), yang dicirikan dengan pelat panel (1) sebanyak 2 (dua) bagian disusun secara sejajar dan bertolak belakang dengan
profil tiang panel-C (2) berfungsi sebagai pengunci pada satu sisi dan profil tiang panel-T (3) juga berfungsi sebagai pengunci
pada sisi lainnya; pada bagian inti (bagian sebelah dalam) yang kosong diisi dengan Poliuretane, Busa, dan Glass wool sebagai
bahan peredam dan sekaligus untuk perekat bagi ke empat bagian-bagian panel.
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(54) Judul Invensi : ALAT PENCOCOKAN WARNA GIGI DIGITAL
(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan alat pencocokan warna gigi khususnya alat pencocokan warna gigi yang dilakukan secara digital
yang digunakan dalam mencocokan warna gigi penderita dengan kode warna pda shade guide gigi sehingga kode warna
tersebut dapat digunakan operator/dokter gigi sebagai panduan dalam pemilihan warna untuk pemilihan bahan tambalan maupun
pembuatan mahkota gigi tiruan, yang terdiri dari kamera digital, perangkat lunak, lampu pendukung, dan rangka pendukung,
dimana perangkat lunak menerapkan penghitungan nilai-jarak dari histogram warna RGB citra gigi penderita terhadap citra shade
guide gigi dari database sehingga menghasilkan keluaran berupa tingkatan warna untuk memperoleh ketepatan mimick gigi
tiruan.
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(54) Judul Invensi : SISTEM PENGOLAHAN LUMPUR PEMBORAN SUMUR MINYAK DAN GAS
(57) Abstrak :
Suatu sistem pengolahan lumpur pemboran sumur minyak dan gas yang bertujuan untuk membantu mengatasi permasalahan
terjadinya kondisi kandungan partikel padat yang melebihi batas (offset) atau pada saat terjadinya penurunan kinerja unit
pengolah lumpur pemboran di mana penggantian keseluruhan unit pengolah lumpur tidak mungkin dilakukan, yang menurut
invensi ini dapat dilakukan dengan menambahkan unit perangkap gambo (gambo trap) dan tanki pengendap (settling tank)
sehingga kinerja alat pemisah / pengendali kandungan padat pada lumpur pemboran dapat kembali meningkat dan operasi
pemboran dapat tetap terjaga dengan baik.
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(54) Judul Invensi :

METODE PERHITUNGAN KETEBALAN PEMBULUH DARAH RETINA CITRA FUNDUS BERBASIS 8 ARAH
PENCARIAN PIKSEL

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan metode perhitungan ketebalan vena pembuluh darah retina citra fundus berbasis 8 arah pencarian piksel
dengan menentukan piksel sebagai titik sentral searah jarum jam, arah setiap piksel titik sentral yang membentuk batas kandidat
pembuluh darah dengan salah satu dari delapan arah. Proses juga dilakukan dengan menentukan ketebalan arteri retina sentral
normal dan vena sentral (central retinal vein) dan melakukan Konversi pembuluh darah, penentuan batas atas dan batas bawah
ratarata ketebalan arteri sentral citra retina pada ukuran normal. Proses selanjutnya adalah merepresentasikan piksel ukuran
ketebalan arteri dan vena. Metode Perhitungan ketebalan pembuluh darah dilakukan dengan melihat jumlah piksel yang
terbentuk pada arah horizontal (penjumlahan piksel pada arah horizontal positif dan horizontal negatif), melihat jumlah piksel
yang terbentuk pada arah vertikal (penjumlahan piksel pada arah vertikal positif dan vertikal negatif) dan melihat jumlah piksel
yang terbentuk pada arah kedua arah diagonal (penjumlahan piksel pada arah diagonal positif dan diagonal negatif).
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METODE DAN APARATUS PENGOPTIMALAN ZIGZAG SCAN DENGAN PEMETAAN YANG
(54) Judul Invensi : DIIMPLEMENTASIKAN KE DALAM IC FPGA UNTUK MENDUKUNG PROSES KOMPRESI CITRA JPEG
SECARA REAL-TIME
(57) Abstrak :
Kapasitas data multimedia yang terus bertambah dan besarnya kapasitas jalur komunikasi selalu menjadi kendala dalam
komunikasi data multimedia. Salah satu bagian dari algoritma JPEG yang dapat menentukan rasio kompresi dan kecepatan
proses kompresi data adalah algoritma Zigzag Scan. Input untuk algoritma Zigzag scan berupa matriks 8 x 8 yang dipetakan
terhadap urutan posisi yang sudah ditentukan berdasarkan urutan pambacaarr baris dan kolom. Invensi ini mengembangkan
suatu teknik optimalisasi algoritma zigzag scan dengan metode pemetaan. Implementasi metode' pemetaan Zigzag scan ke
dalam FPGA membutuhkan unit counter, demultiplekser, ROM, RAM dan multiplekser. Optimalisasi zigzag scan dengan metode
pemetaan telah berhasil dikembangkan yaitu mampu meningkatkan waktu proses pengurutan koefisien-koefisien DCT
terkuantisasi, karena dengan menggunakan metode pemetaan data input langsung ditempatkan berdasarkan urutan posisi yang
sudah ditentukan. Hasil zigzag scan dengan metode pemetaan, data input dapat ditempatkan tepat sesuai dengan posisi yang
sudah ditentukan dengan waktu 6 kali Iebih cepat.
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(54) Judul Invensi : METODE RUANG SEMANTIK UNTUK MENGUJI KEMIRIPAN DOKUMEN
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan Metode ruang semantik untuk menguji kemiripan dokumen, terdiri atas: melakukan konversi (20)
dokumen dari bentuk file citra teks (pdf) (10) ke bentuk file teks yang dapat diedit (30); dan menguji (40) kemiripan dokumen yang
terdiri dari tahapan input (50) yang berisi dokumen-dokumen yang diperiksa dan disimpan di dalam sebuah folder komputer,
tahapan pengukuran kemiripan dokumen (60), dan tahapan output (70) yang menghasilkan prosentase kemiripan dokumen,
dimana pengukuran kemiripan dokumen (60) tersebut terdiri dari sub-proses pra-pemrosesan (70), sub-proses perhitungan Term
Frequency-Inverse Document Frequency (TF-IDF) (90), sub-proses perhitungan Latent Semantic Indexing (LSI) (100), dan subproses perhitungan kemiripan (110).
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(54) Judul Invensi : METODE SEGMENTASI WARNA PADA CITRA SATELIT SECARA ADAPTIF
(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan metode segmentasi warna pada citra satelit secara adaptif, lebih khususnya metode segmentasi
warna untuk penentuan kualitas wilayah perairan berdasarkan penghitungan TSS. Pada invensi ini metode segmentasi warna
pada citra satelit secara adaptif untuk penentuan kualitas wilayah perairan berdasarkan penghitungan TSS, melalui langkahlangkah: melakukan segmentasi citra satelit, agar dapat menentukan dan memisahkan wilayah perairan dan bukan wilayah
perairan, melakukan segmentasi pada wilayah perairan berdasarkan pada perbedaan karakteristik warna, merakukan
penghitungan TSS yang dapat diterapkan secara adaptif sesuai dengan wilayah perairan hasil segmentasi dan mengembangkan
hasil penghitungan TSS yang dapat digunakan untuk penentuan kuallfikasi kualitas wilayah perairan yang berbeda-beda
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(54) Judul Invensi :

METODE KLASIFIKASI KEEMPUKAN DAGING SAPI BERDASARKAN HASIL EKSTRAKSI POLA TEKSTUR
CITRA

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan metode untuk mengklasifikasi keempukan daging yang terdiri dari tahapan akuisisi citra yang
merupakan proses digitalisasi citra dari objek daging, kemudian ekstraksi pola tekstur yang memiliki dua tahapan yaitu
prapemrosesan yang berfungsi untuk mengurangi atau menghilangkan noise pada citra dan ekstraksi pola tekstur dengan
mencari nilai piksel citra yang dapat mencirikan suatu tekstur, dan klasifikasi tingkat keempukan berdasarkan pola tekstur melalui
proses pembelajaran untuk menghasilkan model pengetahuan yang merepresentasikan pengetahuan data citra untuk
membedakan masing-masing tingkatan kelas keempukan daging sapi.
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(54) Judul Invensi : METODE PENENTUAN JARAK IDEAL UNTUK SEGMENTASI CITRA TULISAN TANGAN SAMBUNG OFFLINE
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan metode perhitungan jarak ideal citra pada proses segmentasi citra tulisan tangan offline. Pengenalan
tulisan tangan sambung secara offline merupakan suatu tantangan yang besar, dikarenakan banyaknya variasi tulisan tangan
yang berbeda seperti tingkat kemiringan tulisan (slant), spasi antar kata, ukuran tulisan, arah tulisan, gaya penulisan huruf, tulisan
tangan dengan kemiripan kontur pada beberapa huruf. Tahap-tahap pengenalan tulisan tangan sambung offline adalah pra
proses, skeletonisasi, segmentasi, ekstraksi fitur huruf, pengenalan. Segmentasi merupakan proses penting dalam pengenalan
tulisan tangan karena keberhasilan proses segmentasi akan menentukan keberhasilan tingkat pengenalan. Pada penelitian ini,
akan diusulkan algoritma segmentasi yang mensegmen kata tulisan tangan sambung menjadi huruf-huruf yang membentuk kata
tersebut dengan metode menentukan titik potong segmen citra tulisan tangan menggunakan jarak ideal citra. Jarak ideal citra
tulisan tangan sambung adalah jarak ideal titik segmentasi agar tidak memotong bagian huruf lain. Peneliti menggunakan lebar
dan tinggi citra dalam melakukan penentuan titik segmentasi yang yang tepat.
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(54) Judul Invensi : PROSES PENCARIAN AREA LESI UNTUK KANKER SERVIKS
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan proses pencarian area lesi untuk kanker serviks, dimana proses pencarian area lesi untuk
kanker serviks terdiri beberapa langkah-langkah yang dilakukan, yaitu: mencari area serviks, yang mencakup; menentukan nilai
ambang area serviks, mencari area yang teridentifikasi adanya serviks berdasarkan nilai ambang dan menghilangkan area citra
lainnya, dimana hasilnya menjadi citra (citra biner), menghilangkan area-area yang kecil dimana posisinya terpisah dari area
serviks, mengisi area kosong serviks dengan nilai biner putih, bila terdapat area kosong(hitam), memetakan citra biner ke dalam
citra komponen S (Saturasi) aslinya dan mengambil area serviks berskala keabuan, mencari area lesi, dengan cara; menentukan
rentang nilai ambang lesi, mencari dan mengekstraksi area kandidat lesi berdasarkan pemenuhan nilai ambang, melakukan
penghilangan area kecil (bila ada) yang posisinya terpisah dari area kandidat lesi, mengisi area kosong (hitam) bila ada dengan
nilai biner putih dalam area kandidat lesi, dimana area ini selanjutnya disebut lesi, memberikan tepi atau batas area lesi.
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(54) Judul Invensi : SISTEM PARKIR CERDAS
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan perangkat yang digunakan untuk melakukan pemesanan suatu tempat parkir pada area parkir
yang telah disediakan. Perangkat sesuai dengan invensi ini terdiri dari beberapa moduI, yaitu modul pemesanan secara langsung
(100), modul pemesanan melalui perangkat bergerak (200), modul pengendali utama (400), modul pemantauan tempat parkir
(500), dan modul pendeteksi kendaraan (600). Seluruh modul mendapat pasokan daya listrik dari modul pembangkit listrik
alternatif (300). Proses yang terjadi pada sistem ini adalah proses pemesanan tempat parkir, proses keluar dari tempat parkir, dan
mekanisme deteksi kendaraan.
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(54) Judul Invensi :

PROTEIN REKOMBINAN FIM-C SALMONELLA TYPHIMURIUM DAN CARA PEMBUATANNYA SEBAGAI
MODEL PENGEMBANGAN VAKSIN TYPHUS

(57) Abstrak :
Demam typhus pada manusia di sebabkan oleh Salmonella typhi. Jumlah penderita penyakit typhus terus meningkat, sehingga
diperlukan upaya untuk penanganan penyakit typhus. Salah satu upaya pencegahannya adalah melalui proses vaksinasi.
Spesifitas S. typhi dengan sel inang manusia menjadi hambatan yang signifikan untuk mempelajari patogenesis. Oleh
karena itu, untuk mempelajari patogenesis demam typhus dibutuhkan suatu model yang memiliki kesamaan dengan
demam typhus yaitu menggunakan bakteri Salmonella typhimurium. Invensi ini bertujuan untuk menghasilkan vaksin
rekombinan Fim-C S. typhimurium yang bersifat spesifik dan potensial dalam menghasilkan respon imun sebagai model dalam
pengembangan vaksin typhus pada manusia. Metode yang digunakan meliputi 10 tahap, yaitu (1) Perancangan primer spesifik
untuk memperoleh gen structural fim-C S. typhimurium; (2) Sintesis Primer fim-C S. typhimurium; (3) Isolasi genom bakteri S.
typhimurium; (4) Amplifikasi molekul gen fim-C S.typhimurium; (5) Penentuan urutan nukleotida S. typhimurium yang diperoleh
dari hasil amplifikasi; (6) Konstruksi vektor rekombinan gen fim-C S. typhimurium baik pada vektor pGEMT easy maupun pada
vektor pET-30a; (7) Karakterisasi vektor rekombinan yang mengandung gen fim-C S. typhimurium; (8) Ekspresi protein
rekombinan Fim-C S. typhimurium; (9) Karakterisasi protein rekombinan Fim-C S. typhimurium hasil ekspresi; (10) Analisis
potensi protein rekombinan Fim-C S. typhimurium hasil ekspresi sebagai kandidat vaksin pada mencit ddY; memlalui (1) Uji
imoneginisitas; (2) Uji tantang pada mencit ddY dan (3) uji toksisitas. Hasil invensi menunjukkan bahwa rangkaian proses mulai
dari isolasi gen fim-C S. typhimurium sampai pada uji potensi protein rekombinan Fim-C S.typhimurium sebagai kandidat vaksin
memberikan hasil yang sangat baik. Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dari setiap tahap yang dilakukan maka dapat
disimpulkan bahwa protein rekombinan Fim-C S.typhimurium berpeluang besar untuk digunakan sebagai model pengembangan
vaksin typhus pada manusia. Hasil ini diharapkan terus dikembangkan dan dapat menjadi landasan ilmu pengetahuan dan
penemuan model pengemabngan Vaksin typhus baru di Indonesia.

(20) RI Permohonan Paten
(19) ID

(11) No Pengumuman : 2018/S/00193

(13) A

(51) I.P.C : Int.Cl./
(21) No. Permohonan Paten : S00201607770
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
15 November 2016
(30) Data Prioritas :
(31) Nomor
(32) Tanggal
(43) Tanggal Pengumuman Paten :
23 Februari 2018

(33) Negara

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
Use Etica
Jl. Jenar No 48 Surodikraman Ponorogo
(72) Nama Inventor :
Use Etica, ID
Suharno, ID
(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :

(54) Judul Invensi : METODE TANAM LINGKAR BERJAJAR PADA TANAMAN JAGUNG
(57) Abstrak :
Metode Tanam Lingkar berjajar merupakan solusi untuk meningkatkan produksi tanaman jagung. Dengan metode ini akan
meningkatkan jumlah populasi persatuan luas, dengan meningkatnya populasi serta didukung kondisi lingkungan dan
pertanaman yang tidak rapat akan meningkatkan produksi tanaman pada tanaman jagung. Jarak tanam yang semakin sempit
akan menghasilkan jumlah populasi tanaman yang yang semakin banyak. Cara lingkar berjajar jarak tanam 100x50x50 cm
menghasilkan jumlah populasi tanaman paling banyak (164.413 tanaman/ha) dan nyata berbeda dengan perlakuan metode
tanam cara tunggal jarak tanam 60x40x20 cm (62.881 tanamanlha) dan cara lingkar berjajar jarak tanam 60x100x50 cm (136.774
tanaman/ha). Besarnya perbedaan populasi jagung pada perlakuan cara tunggal dengan cara lingkar berjajar (arak tanam
60x100x50 cm dan jarak tanam 100x50x50 cm) dikarenakan pada cara tunggal hanya ada satu lubang tanam setiap jarak
60x40x20 cm, sedangkan cara lingkar berjajar setiap jarak tanam 60x100x50 cm dan setiap jarak tanam 100x50x50 cm ada I
lubang tanam yang membentuk lingkaran. Lubang tanam yang semakin banyak meningkatkan jumlah populasi tanaman jagung.
Bobot 100 bryi jagung tidak berpengaruhi nyata oleh perlakuan metode tanam lingkar berjajar dan varietas jagung hibrida.
Perbedaan jumlah populasi tanaman akibat perlakuan metode tanam lingkar berjajar tidak mempengaruhi bobot 100 biji jagung.
memiliki berat 100 bijijagung yang hampir sama besar. Prosentase bobot glondong basah menjadi pipil kering pada perlakuan
cara tunggal jarak tanam 60x40x20 cm yaitu sebesar 31o/o. Prosentase bobot glondong basah menjadi pipil kering pada
perlakuan cara lingkar berjajar jarak tanam 60x100x50 cm yaitu sebesar 30,95%. Prosentase bobot glondong basah menjadi pipil
kering pada perlakuan cara lingkar berjajar jarak tanam 100x50x50 cm yaitu sebesar 34o/o. Perlakuan cara lingkar berjajar jarak
tanam 100x50x50 cm dalam menghasilkan jagung pipil kering dari glondong basah lebih efisien atau lebih banyak menghasilkan
pipil kering dan tidak berbeda dengan perlakuan yang lain.
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(54) Judul Invensi : SUSUNAN PENGGERAK UNTUK MESIN PENYISIR
(57) Abstrak :
Mekanisme penggerak mesin penyisir tekstil yang terdiri atas rangka mesin; motor utama (1) yang ditempatkan pada salah satu
ujung rangka mesin; sejumlah mekanisme penggerak penjepit (3a, 3b) dan sejumlah mekanisme penggerak sisir melingkar (4a,
4b) yang ditempatkan di kedua ujung rangka mesin yang digerakkan oleh motor utama (1); di mana poros pembawa (5) yang
digerakkan oleh motor utama ( 1 ) menggerakkan rol pelepas ('7 a, 7b ) melalui unit roda qigi diferensial (2).
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(54) Judul Invensi : FORMULA BIOPESTISIDA SEDIAAN CAIR (BAHAN AKTIF TRICHODERMASP)
(57) Abstrak :
Biopestisida pada invensi ini merupakan hasil formulasi medium tumbuh dari limbah cair tempe dan limbah air kelapa dengan
inokulum Trichoderma sp. Medium tumbuh mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam proses
pertumbuhan secara aerob dalam botol kultur dengan bantuan input aerasi. Trichoderma sp yang dignakan sebagai inokulum
adalah jamur isolat lokal dari perkebunan kakao di Kabupaten Sigi - Sulawesi Tengah. Hasil pengamatan mikroskopik
Trichoderma sp., terdiri dari bagian konidia, fialid dan hifa, digunakan sebagai inokulum dengan model fermentasi aerob pada
botol kultur, Media limbah cair industri tempe yang berupa ekstrak kedelai diperoleh dari industri tempe di Kota Palu dan limbah
air kelapa diperoleh dari pasar tradisonal di Kota Palu dicampur dengan perbandingan 4:6. Kedua bahan tersebut diformulasi
terdiri dari limbah cair industri tempe 40% dan air kelapa 60%, dimasukkan ke dalam botol kultur, kemudian disterilkan dalam
autoklaf pada tekanan 2 atmosfer, suhu 1210C selama 15 menit. Media kultur tersebut dibiarkan dingin, diinokulasi dengan
inokulum Trichoderma sp., selanjutnya diinkubasi dengan menggunakan selama 3x24iam dalam keadaan ter-aerasi. Produk
biopestisida sediaan cair berbahan aktif Trichoderma sp. yang diberi nama "Trichoprotec-Plus" dikemas dalam botol, dengan
kandungan konidia 108 per mL. Biopestisida ini telah diteliti kemampuannya dalam melindungi buah dari serangan Phytophthora
palmivora, serta biopestisida ini juga mempunyai kelebihan dapat berperanan sebagai pemacu pertumbuhan tanaman.
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(54) Judul Invensi : SAJADAH KEPALA PENGHITUNG RAKAAT
(57) Abstrak :
Seringkali umat lslam sewaktu melaksanakan ibadah Shalat terlupa hitungan rakaat yang telah dilakukan. Usaha mengingatnya
dapat mengganggu konsentrasi dan kekhusyu'an Shalat itu sendiri. lnvensi yang berupa Sajadah Kepala Penghitung Rakaat ini
merupakan alat bantu untuk mengingatkan jumlah rakaat saat terlupa. Sajadah kepala ini memiliki sensor yang sensitif terhadap
tekanan kepala saat sujud berupa bidang bantalan suiud; rangkaian elektronik yang menggunakan daya baterai untuk
menghitung jumlah rakaat dan menunjukkannya melalui tampilan angka yang menyala, mudah dibaca dalam ruangan gelap
sekalipun.Bidang bantalan sujud dibuat dari bahan yang ringan, halus dan lembut memberikan kenyamanan saat digunakan.
Ukuran yang tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar memudahkan untuk disimpan atau dibawa sesuai keperluan.
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(54) Judul Invensi : PLAT KLEM SEBAGAI AKSESORIS MESIN MILLING
(57) Abstrak :
Suatu alat yang digunakan mencekam benda kerja berupa plat tipis (O.b-b mm) pada proses pemesinan milling. Pencekaman
benda kerja seperti dijelaskan prior art terdekat yaitu US Patent no 5,108,080 memiliki beberapa kelemahan diantaranya
pencekaman pada plat tipis menjadi tidak efektif karena akan minimbulkan deformasi pada benda kerja dan dapat membuat
benda kerja melengkung saat dilakukan penekanan. US Patent no 4,981,289 juga memiliki beberapa kelemahan yaitu pada
proses pengerjaan tertentu dapat merusak meja mesin karena bersentuhan dengan cutting tool, kelemahan lainnya adalah
proses setting benda kerja menjadi rumit. Menurut invensi ini, pencekaman benda kerja dilakukan pada base yang mempunyai
stopper untuk peletakan benda kerja dan dilengkapi dengan dua klem penjepit yang dapat disesuaikan letaknya. Klem penjepit
memberikan tekanan pada benda kerja dengan cara mengencangkan baut yang berada pada bagian atas klem penjepit. Baut
akan memberikan tekanan pada sebuah batang yang dapat bergerak secara vertikal yang selanjutnya disebut batang gerak.
Batang gerak akan meneruskan tekanan pada paralel dan benda kerja melalui batang tekan.
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(54) Judul Invensi : METODE PEMBUATAN TEPUNG JAGUNG PUTIH LOKAL DENGAN METODE FERMENTASI
(57) Abstrak :
lnvensi ini berhubungan dengan metode pembuatan tepung jagung putih lokal dengan bahan baku jagung putih lokal dengan
langkah-langkah berikut (1) Persiapan kultur starter CC dan kultur starter AC; (2) Penyiapan grits jagung dengan ukuran grits >4
mm; (3) Proses fermentasi dengan penambahan kultur dengan merendam grits jagung dalam AMDK dalam wadah tertutup
selama 36 dan 48 jam pada suhu ruang (+ 28˚C). Pada 0 jam fermentasi grits jagung diinokulasi dengan kultur CC dan pada jam
16 dan 32 jam fermentasi, grits jagung diinokulasi dengan kultur AC. Penambahan kultur starter sebanyak 106 GFU/mL per kultur
mikroorganisme. Pengamatan dilakukan pada tepung yang dihasilkan setelah 36 dan 48 jam fermentasi. Selanjutnya grits jagung
ditiriskan, dicuci, dikeringkan, digiling, dan diayak 80 mesh menjadi tepung. Sesuai perwujudan invensi, tepung jagung putih lokal
yang dihasilkan mempunyai kapasitas penyerapan minyak rendah, kapasitas penyerapan air rendah, setback tidak terlalu tinggi
dan tidak terlalu rendah, amilosa rendah, protein dan lemak rendah dan ukuran granula besar dibandingkan tepung yang lain.
Berdasarkan hal tersebut, maka jagung 36AC2 48AC2 cocok untuk digunakan bahan baku gorengan.
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(54) Judul Invensi : UNIT MEKANIK TEKNOLOGI SAMPAH TERURAI
(57) Abstrak :
Peralatan komponen penunjang untuk menangani pemusnahan sampah yang ramah lingkungan saat ini sangat di perlukan.
Problema sampah menggunung di TPST (Tempat Penampungan Sampah Terpadu) Hanya sebatas mengumpulkan tanpa
memusnahkan. Dilakukan pemeprosesan dengan pembuatan kompos untuk tanaman, ini baik namun kalau melihat pada
kebutuhan terhadap pengguna tentu ada batasnya. Dan adakalanya terkendala dalam pendistribusian dan harga sementara
kebutuhan kompos dari masyarakat pengguna sangat terbatas, kerena 85 % wilayah NKRI subur. Dengan merekayasa peralatan
yang ada di Indonesia , dirancang dengan teknologi sistem pemusnahan merupakan hal tepat, dikarenakan produksi sampah
yang tidak pernah berhenti. Unit mekanik teknologi Teksamprai (Tenologi Sampah Terurai) pada targetnya adalah pemusnahan
dengan metode ketja tungku bakar sebagai jawabannya. Sebab dan akibat yang di timbulkan terhadap pencemaran lingkungan
sudah menjadi perioritas utama untuk di kendalikan seminimal mungkin dalam metode kerja yang di lakukan melalui teknologi
sampah terurai. Target pemusnahan sampah dapat disesuaikan dan di kembangkan pada komponen utama dan pendukung pada
setiap wilayah dalam mengimbangi produksi sampah setiap harinya.
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(54) Judul Invensi : PENDINGIN KIPAS ANGIN
(57) Abstrak :
Pendingin kipas angin merupakan sebuah invensi dibidang fisika. Penemuan ini berfungsi untuk mendinginkan suhu angin kipas
angin. Penemuan ini memiliki komponen depan dan komponen belakang. komponen depan terdiri dari wadah luar, tempat
busa,busa, selang masuknya air, pembatas belakang, pengait belakang, dan selang keluarnya air. Komponen belakang terdiri
dari pompa air kecil, wadah air utama, pengait, dan wadah luar. Cara kerjanya air dari komponen belakang masuk ke komponen
depan membasahi busa dan kembati lagi ke depan. Cara pendinginannya angin yang keluar dari kipas masuk ke penutup depan
melewati busa-busa yang basah lalu keluar.
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(54) Judul Invensi : KUSEN DAN DAUN UNTUK PINTU, JENDELA DAN KACA MATI YANG DITINGKATKAN
(57) Abstrak :
Suatu kusen dan daun untuk pintu, jendela dan kaca mati yang ditingkatkan yang terdiri dari bodi kusen pintu dan kusen jendela
(1), bodi kusen jendela bagian tengah (4) serta bodi bingkai daun pintu dan bingkai daun jendela (5). Ukuran penampang bodi
kusen pintu dan kusen jendela (1), bodi kusen jendela bagian tengah (4) serta bodi bingkai daun pintu dan bingkai daun jendela
(5) dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan ukuran panjang juga dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan misalnya
panjang 3 meter, 4 meter, 6 meter atau ukuran yang lain.
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(54) Judul Invensi : ATAP BAJA LAPIS PADUAN YANG DITINGKATKAN
(57) Abstrak :
Suatu atap baja lapis paduan yang ditingkatkan yang menggunakan bahan plat baja lapis paduan berupa lapisan paduan logam
antara zinc, aluminium dan silicon yang tahan karat atau ditambahkan lapisan cat dengan berbagai pilihan warna. Ketebalan plat
baja lapis paduan yang digunakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, dimana semakin tebal plat baja lapis paduan maka
akan memiliki umur pakai yang panjang meskipun harganya lebih mahal. Atap baja lapis paduan yang ditingkatkan sesuai
dengan invensi ini terdiri dari bidang atap baja lapis paduan (1), dinding atap baja lapis paduan (2), tekukan pengunci (3) dan
tekukan pengait (4). Dengan invensi ini akan memberikan nilai tambah bagi konsumen karena memiliki banyak keunggulan
dibandingkan dengan atap baja lapis paduan yang ada selama ini.
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(54) Judul Invensi :

FORMULA KONSENTRASI GLISEROL UNTUK DELIGNIFIKASI DAN PRODUKSI BIOETANOL DARI AMPAS
SAGU

(57) Abstrak :
Telah dihasilkan invensi berupa formula konsentrasi gliserol 90% yang dibuat dengan mengencerkan sediaan gliserol 99,7% 0,9
liter dengan akuades 0,1 liter. Formula tersebut digunakan untuk mendelignifikasl limbah biomassa lignoselulosa ampas sagu
yang awalnya mengandung lignin 36,56%, alfaselulosa 37,6% dan holoselulosa 39,51% setelah didelignifikasi dengan formula
konsentrasi gliserol 90% kandungan lignin menurun menjadi 19,3% sementara alfa-selulosa meningkat menjadi 39,64% dan
holoselulosa juga meningkat menjadi 62,18%. Setelah delignifikasi berhasil, dilanjutkan produksi bioetanol dengan proses
hidrolisis, fermentasi, dan destilasi sehingga dihasilkan bioetanol dengan kadar 25%. Dengan adanya invensi ini maka
diharapkan dapat mengatasi masalah krisis energi, krisis pangan dan pencemaran lingkungan oleh limbah ampas sagu.
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(54) Judul Invensi : EXPRESS SALTY EGG MAKER (ESEM) UNTUK PENGASINAN TELUR
(57) Abstrak :
Telah dihasilkan invensi berupa metode yaitu express salty egg maker (ESEM) untuk mempercepat pengasinan telur itik (bebek)
dengan waktu 2-3 hari dengan memberikan tekanan 2,5 kg/cm2 dan menggunakan larutan garam 308. Metode tersebut
diaplikasikan untuk memperbaiki cara konvensional yang kurang efisien atau lamanya waktu yang dibutuhkan pada proses
tersebut. Metode ESEM telah membuktikan bahwa telur itik yang menggunakan metode ESBM dapat mempercepat pengasinan
dengan perbandingan garam dan air adalah 1:4 dengan hasil kandungan garam pada telur sebesar 204.0045 mg/100g,
sementara yang direndam selama 14 hari kadar garamnya sebesar 274.1310 mg/100g.
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(54) Judul Invensi : ALAT PEMBUATAN BIOCHAR DENGAN SISTEM SELONGSONG PUTAR
(57) Abstrak :
Biochar merupakan bahan untuk pemasok C-organik. Produk hasil biochar merupakan sumber C-organik yang dipakai untuk
pembenah tanah pertanian, perkebunan, dan fungsi lainnya yang mengalami kekurangan C-oganik. Pembuatan biochar
dilakukan secara pirolisis yaitu proses memperoleh arang dengan pembakaran bahan biochar sedikit atau tanpa oksigen pada
suhu atau temperatur 400-600 °C. Pembuatan biochar yang dilakukan secara umum di masyarakat secara tradisional.
Pembuatannya dilakukan dengan pembakaran bahan baku biochar didalam lubang tanah, atau dilakukan dengan secara terbuka
di alam bebas dengan gundukan pada permukaan tanah. Beberapa kelemahan pada teknik tradisional adalah hasil akhir biochar
kurang sempurna, bersifat statis, mengunakan tenaga banyak atau padat karya.Pembuatan biochar dengan sistem selongsong
putar adalah serangkaian alat pembuat atau memproduksi biochar secara pirolisis dengan panas pembakaran pada suhu atau
temperatur terkontrol (400 - 600 °C). Keunggulan alat biochar meliputi: hasil akhir biochar sempurna/merata, mudah
dioperasikan dengan satu orang, pengunaan alat bersifat dapat berpindah pindah (portable), temperatur dapat dikendalikan, dan
bahan alat mudah didapatkan.Teknik pembuatan alat biochar selongsong putar terdiri 2 tahapan. Tahap pertama adalah
penyiapan bahan selongsong putar, pipa besi dan bahan lainnya serta saluran pembakaran berupa gas atau bahan pembakar
lainnya. Tahap kedua adalah design/perakitan peralatan biochar dengan sistem selongsong putar. Bahan Selongsong, drum dan
bahan lainnya dengan berdiameter 50 - 70 cm, panjang 80 - 100 cm, bagian salah satu sisi tutup selongsong dibuat pintu
separuh yang berfungsi untuk tempat memasukan bahan yang akan dibuat biochar.Gambaran singkat dan jelas: ALAT
PEMBUATAN BIOCHAR DENGAN SISTEM 5 SELONGSONG PUTAR Alat pembuatan biochar dengan sistem selongsong putar
merupakan serangkaian alat pembuatan biochar penhasl sumber C-organik. Alat ini bersifat portable mudah diterapkan
dimanapun, dengan komponen bahan yang mudah diperoleh. Alat biochar dengan sistem selongsong putar dilengkapi dengan
sensor pengukur suhu atau temperature (400 - 600 °C). Alat ini bekerja secara pirolisis dengan pembakaran sedikit oksigen untuk
memperoleh hasil akhir biochar yang sempurna. Alat biochar selongsong putar dilengkapi dengan penutup selongsong putar
berujuan panas pembakaran tidak keluar dari sitem pembakaran pada selongsong putar. Pada selongsong putar dilengkapi
tangkai poros yang berfungsi memudahkan selongsong berputar kearah kanan dan kiri untuk menghasilkan pembakaran yang
sempurna pada bahan biochar.
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(54) Judul Invensi :

PUPUK ORGANIK CAIR BERBAHAN DASAR CYPERUS ROTUNDUS DAN AKAR BAMBU YANG DIPERKAYA
DENGAN AUKSIN

(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan pupuk organik cair yang diperoleh sesuai dengan klaim 1-3 terdirl dari rumput teki 1kg, akar bambu
100 g, bawang merah 500 g, bonggol pisang 3 kg, air kelapa 10 liter, molase 200 ml, gula 700 g, bioaktivator cair 200 mol, trasi,
dedak/bekatul, dan auksin 20 mg.
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(54) Judul Invensi : MATA PISAU UNTUK PEMBENTUKAN AKAR KAYU JATI
(57) Abstrak :
Invensi ini berkaitan dengan mata pisau pembentuk akar kayu jati yang nantinya akan dijadikan menjadi kerajinan berdaya jual
tinggi. Alat yang digunakan dalam tahap pembentukan akar kayu jati ini dnamankan "cekrek". Invensi ini memiliki 3 mata pisau
dan dibuat lebih ringan yang memudahkan perajin dalam proses pembentukan kerajinan akar kayu jati. Ukuran mata pisau yang
lebih besar dengan kerapatan mata pisau yang pas karena memiliki 3 mata pisau dinilai lebih praktis dan fleksibel. Cekrek
dengan 3 mata pisau dalam pembentukan akar kayu jati dinilai lebih cepat dan power yang dihasilkan pada mesin gerenda
menghasilkan kecepatan yang diinginkan, sehingga perajin dengan 3 mata pisau dinilai paling efektif karena pengerjaan dalam
pembentukan yang lebih cepat dan power yang dihasilkan oleh mesin gerenda juga dirasa paling pas hal tersebut juga akan
berpengaruh pada usia mesin gerenda tersebut dan dirasa lebih mudah dalam melakukan perawatan dan pengasahan mata
pisau tersebut. Ditambah dengan alat invensi ini dibuat sendiri oleh perajin akar kayu jati sehingga perajin lebih mengetahui alat
seperti apa yang dibutuhkan dan lebih efektif digunakan dalam proses pembuatan kerajinan akar kayu jati.

(20) RI Permohonan Paten
(19) ID

(11) No Pengumuman : 2018/S/00200

(13) A

(51) I.P.C : Int.Cl./
(21) No. Permohonan Paten : S00201707353
(22) Tanggal Penerimaan Permohonan Paten :
23 Oktober 2017

(71) Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :
TAIWAN HON CHUAN ENTERPRISE CO., LTD.
No. 6,2nd Road, Taichung Industrial Park, Taiwan, Republic of
China

(30) Data Prioritas :
(31) Nomor
(32) Tanggal

(72) Nama Inventor :
Keith H. Dai, TW

(43) Tanggal Pengumuman Paten :
23 Februari 2018

(33) Negara

(74) Nama dan Alamat Konsultan Paten :
Fahmi Assegaf,S.H.,M.H.,
Pacific Patent Multiglobal,
Dipo Business Center 11th Floor,
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kavling 51-52,
Jakarta Pusat 10260

(54) Judul Invensi : TUTUP BOTOL DENGAN ALAT PENGATUR POSISI SETELAH DIBUKA
(57) Abstrak :
Tutup botol mencakup dasar dan penutup yang dihubungkan ke dasar. Penutup diposisikan ketika penutup dibuka ke belakang.
Beragam potongan sambungan dihubungkan di antara dasar dan penutup. Pengguna diberitahu apakah penutup terbuka atau
tidak dengan memeriksa potongan sambungan.
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(54) Judul Invensi : LAMPU IKAN BAWAH AIR YANG DISEMPURNAKAN
(57) Abstrak :
Lampu ikan bawah air yang disempurnakan adalah lampu celup bawah air dengan bentuk menyerupai tabung. Lampu ikan
bawah air yang disempurnakan terdiri dari tiga komponen utama antara Iain lampu, rangka pemberat sekaligus pemberat
utamanya, dan CCTV. Fungsi lampu adalah sebagai sumber cahaya untuk menarik perhatian ikan sekaligus mengkonsentrasikan
keberadaan ikan diarea penangkapanl, Fungsi rangka sebagai pelindung terluar lampu dan komponen-komponennya, sebagai
penyangga lampu, dan penyangga rangka pemberat. Fungsi CCTV adalah sebagai tambahan inovasi untuk memantau
pergerakan ikan dari atas kapal sehingga diharapkan dapat mengefektifkan waktu penangkapan. Selain itu diharapkan dapat
mendukung perikanan ramah lingkungan yakni dengan adanya pemantauan dari Iayar monitor sehingga memberikan informasi
lebih awal kepada nelayan, ikan-ikan jenis apa yang banyak beredar disekitar lampu, apabila lebih banyak ikan non-target atau
ikan-ikan ekonomis rendah dan ukuran lebih kecil sebaiknya tidak dulu melakukan penangkapan atau penarikan jaring apabila
dibagan.
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(54) Judul Invensi : KASUR PEGAS GULUNG DENGAN PEGAS BERTEKANAN DALAM KANTONG
(57) Abstrak :
Kasur pegas yang memiliki pegas bertekanan di dalam kantong dan dimana kasur pegas tersebut dapat digulung memiliki
pegaspegas bertekanan yang ditempatkan masing-masing di dalam kantong-kantong secara mandiri dan hal lain yang berkenaan
dengan fitur tersebut. Sejumlah pegas bertekanan sesuai invensi ini adalah dimana setiap pegas diberi tekanan lebih dahulu, dan
kemudian dimasukkan ke dalam kantongnya masing-masing. Alternatifnya adalah pegas tanpa tekanan dimasukkan ke dalam
masing-masing kantongnya, laIu pegas yang berada di dalam kantong tersebut diberi tekanan tertentu, baru kemudian kantong
ditutup. Dari kedua cara tersebut pegas yang berada di dalam kantong akan bertekanan dan menekan kantong, dan dapat dilihat
bahwa kantong akan terdesak oleh pegasnya. Masing-masing pegas memiliki suatu profil dengan diameter pada bagian atas dan
bagian bawahnya yang lebih besar diameternya daripada bagian tengah pegas pegas tersebut. Namun demikian bentuk
sebaliknya juga dimungkinkan, karena yang terpenting adalah ketika pegas dalam tekanan yang mengakibatkan pegas turunnaik, maka masih terdapat ruang bagi uliran demi uliran dari masing-masing pegas tersebut untuk bergerak. Kantong untuk
masing-masing pegas tidak secara detil akan dijelaskan di dalam deskripsi ini, dengan demikian material dan bentuk apapun dari
kantong pegas dapat saja dimungkinkan, karena yang terpenting adalah material tidak kaku sehingga ketika tidak menghalangi
pegas untuk bergerak naik-turun dan/atau dapat juga diikuti oleh qerakan yang sama oleh kantong dari masing-masing pegas
tersebut. Fokus invensi juga pada suatu kasur pegas dengan susunan pegas bertekanan yang masing-masing berada di dalam
kantong mandiri dan dapat digulung.
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(54) Judul Invensi : METODE PARTISI-BLOCKSIZE PADA GRAPHICS PROCESSING UNIT (GPU)
(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan metode partisi-blocksize pada graphics processing unit (GPU), lebih khusus lagi, invensi ini
berhubungan dengan metode partisi-blocksize dalam paralelisasi perkalian matriks sparse dengan vektor pada graphics
processing unit (GPU) menggunakan compute unified device architecture (CUDA) berbasis hypergraph partitioning. Metode
partisi-blocksize dimulai dengan mengubah matriks sparse dan vektor menjadi blok matriks dan blok vektor dengan
menggunakan hypergraph partitioning sehingga paralelisasi perkalian matriks sparse dengan vektor dapat dilakukan. Adapun
metode partisi-blocksize sesuai dengan invensi ini perlu memperhatikan beberapa faktor yang terdiri dari (a) maksimum jumlah
baris pada salah satu partisi matriks sparse; serta (b) jumlah blocksize.
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(54) Judul Invensi :

IMPLEMENTASI TRANSFORMASI ALGORITMA OPTIMALISASI HISTOGRAM DAN NILAI RATA-RATA UNTUK
ANALISIS TEKSTUR CITRA WAKTU NYATA KE DALAM IC FPGA

(57) Abstrak :
Invensi ini berhubungan dengan implementasi transformasi algoritma optimalisasi histogram dan nilai rata-rata untuk analisis
tekstur citra waktu nyata (waktu nyata) ke dalam IC FPGA, lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan dengan peningkatan
kecepatan proses analisis tekstur citra yang dibutuhkan dalam berbagai aplikasi.Langkah dalam invensi ini dimulai dengan
membaca data citra dan ukuran matriks citra untuk digunakan sebagai data masukan dalam analisis tekstur citra, menghitung
nilai histogram dari setiap nilai intensitas pada citra masukan, menghitung jumlah perkalian setiap nilai elemen histogram
terhadap nilai elemen tersebut, menghitung nilai rata-rata intensitas dari citra masukan sebagai hasil akhir, dimana untuk
mengoptimalkan proses penghitungan histogram dan nilai rata-rata adalah dengan menggabungkan proses penghitungan nilai
histogram dari setiap nilai intensitas pada citra masukan dengan sebagian proses penghitungan nilai rata-rata intensitas dari citra
masukan dan penghitungan di kontrol oleh satu clock serta diproses secara serempak atau paralel.

