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Sambutan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta
Teknologi dan inovasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama di era milenial. Teknologi dan
inovasi menjadi faktor penggerak pembangunan dan daya saing bangsa. Selain itu, keberadaan teknologi dan inovasi sangat
mendukung dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Untuk bisa menghasilkan teknologi dan inovasi diperlukan riset yang
kuat. Oleh sebab itu penguatan riset dan pengembanggnya merupakan bagian penting dalam program UNY. Upaya lain adalah
hilirisasi hasil-hasil riset yang bisa memberikan manfaat pada masyarakat, industri dan pemerintah daerah.
Universitas Negeri Yogyakarta sebagai sebuah Perguruan Tinggi memiliki tugas Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengembangan teknologi dan inovasi merupakan bagian dari pelaksanaan
Tridharma bidang penelitian. Untuk melaksanakan tugas pengembangan tersebut, diperlukan SDM dalam memahami teknologi
dan inovasi untuk mengelola kekayaan sumber daya alam.
Buku “Inovasi Teknologi UNY 2018” adalah salah satu bentuk akuntabilitas Universitas Negeri Yogyakarta kepada masyarakat,
bahwa Universitas Negeri Yogyakarta telah berperan aktif dalam menumbuhkan usaha rintisan yang berbasis teknologi dan
inovasi. Melalui buku ini, yang memuat 54 karya inovasi teknologi tepat guna, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi
masyarakat dan negara untuk kemajuan bangsa.
Dengan terbitnya buku ini, saya berharap bisa menjadi inspirasi bagi dosen, mahasiswa, dan generasi milenial untuk
mengembangkan lebih lanjut dengan melihat potensi dan peluang yang ada di lingkungan sekitar. Saya yakin seluruh sivitas
akademika universitas bisa lebih berperan dalam pengembangan teknologi dan inovasi di masa depan.
Yogyakarta, 21 Mei 2018
Rektor,
Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd.
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Kata Pengantar
Perguruan Tinggi mempunyai peran penting dalam menghasilkan produk-produk inovatif untuk membangun kehidupan yang
berkualitas dalam tantangan abad ke-21. Inovasi produk tidak mudah dihasilkan tanpa diawali dengan proses penelitian yang
dilanjutkan dengan kegiatan diseminasi hasil penelitian yang pada akhirnya dampak dari produk-produk tersebut dirasakan
manfaatnya bagi kehidupan masyarakat.
Gagasan Rektor UNY yakni Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd untuk menghargai karya inovatif yang terkait dengan berbagai
bidang studi/ilmu, maka pada tahun 2018 diadakan pemilihan para inovator yang dinilai memiliki pemikiran dan gagasan serta
produk yang kreatif dan aplikatif yang dibutuhkan untuk mengatasi berbagai masalah kehidupan. Produk inovatif dinilai dari
berbagi aspek yakni substansi, originalitas, utility, pemecahan masalah, multifungsi, kontekstualitas yang bisa diproduksi dan
dijual untuk mengatasi berbagai masalah sosial-ekonomi-budaya-pendidikan maupun teknologi.
Tujuan pemilihan inovasi produk adalah memberikan apresiasi bagi para peneliti tentang karya inovatif, sedangkan bagi UNY
menguatkan eksistensi sebagai perguruan tinggi berbasis riset yang produk ilmiahnya sangat dibutuhkan dalam mengatasi
masalah dan tantangan kehidupan masyarakat pada era abad ke-21. Bagi masyarakat, buku inovasi produk ini akan memberikan
informasi yang komunikatif untuk dapat memanfaatkan produk inovatif sesuai dengan kebutuhan.
Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para inovator produk di lingkungan UNY yang sudah terpilih pada
edisi 1 tahun 2018 dalam rangka memperingati Dies Natalis UNY ke-54. Kami mohon maaf jika belum semua calon inovator
terpilih pada kesempatan saat ini, semoga para peneliti terus memiliki spirit untuk menghasilkan karya produk inovatif yang
dibutuhkan dalam menghadapi tantangan kehidupan abad ke-21 .
Yogyakarta, 21 Mei 2018
Ketua LPPM UNY

Dr. Suyanta, M.Si.
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AEHES : Inovasi Teknologi
Aerator Berbasis Energi
Hybrid pada Tambak Udang
AEHES (Hybrid Energy System Aerator) adalah penghasil gelembung
oksigen atau alat pembuat aerasi berbasis energi hybrid untuk penghematan
energi listrik yang dikeluarkan petani tambak udang. Tambak Udang banyak
yang berlokasi di daerah pesisir yang memiliki sumber daya angin melimpah.
Sumber daya angin itu dapat dimanfaatkan sebagai energi terbarukan untuk
pengoperasian aerator. AEHES adalah alat mekanik yang terdiri dari
komponen elektronik yang tersusun dengan turbin angin H-Darrieus untuk
menggerakan sebuah kipas air yang menghasilkan gelembung oksigen atau
aerasi.
Prinsip kerja alat ini adalah jika angin berkisar kecepatan 3-10m/s
maka alat akan disuplai dari tenaga angin. Sedangkan jika angin berkisar
dibawah 3m/s maka aerator akan disuplai dari tenaga listrik. Sistem tersebut
akan dikendalikan secara otomatis oleh mikrokontroler ATMega pada mesin
ini. AEHES hanya membutuhkan biaya pengoperasian sebesar Rp
6.500,00/hari. Dengan keadaan ini petani tambak udang bisa menghemat
biaya pengoperasian yang dikeluarkan dan dapat meningkatkan produksi
secara mandiri, murah dan ramah lingkungan.
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Aerator Murah dan

Hemat? AEHES Solusinya!
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Hemat Energi
Saat ini harga BBM dan Listrik terus meningkat, sehingga
penggunaan AEHES (Aerator Hybrid Energy System) yang
menggunakan energi terbarukan dari tenaga angina sangat tepat
bagi pembudidaya tambak udang.
Murah dan Mudah dalam Perawatan
Harga dari AEHES (Aerator Hybrid Energy System) tidak jauh
berbeda dengan aerator diesel maupun aerator listrik, namun jika
digunakan dalam jangka Panjang, AEHES bisa 3-4x lebih murah
dibanding aerator diesel dan listrik. Selain itu, biaya perawatan
AEHES juga sangat murah.
Meminimalisir biaya operasional dari pemilik tambak
AEHES (Hybrid Energy Aerator) mampu menghemat dana dalam
pengoperasian pemeliharaan udang. Alat ini hanya menggunakan
energi sebanyak Rp 6.500,00/hari sehingga dalam satu bulan
hanya menghabiskan sekitar Rp 135.000,00. Tentu pengeluaran ini
jauh lebih hemat dibanding penggunaan aerator diesel yakni Rp
3.000.000,00 untuk operasional genset (pembelian solar) dan
penggunaan aerator listrik Rp 1.500.000,00 untuk pengoperasian
motor (pembayaran listrik PLN).
Dapat digunakan untuk tambak yang lain
AEHES (Aerator Hybrid Energy System) dapat digunakan pada
tambak selain udang, contohnya tambak ikan.
Mudah Digunakan
AEHES (Aerator Hybrid Energy System) bekerja secara otomatis
karena di kontrol oleh kendali otomatis ATMega.

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•

Sangat Propestif
Propotype
Proses Pengajuan Paten/Hak Cipta
Pasar: Industri dan Masyarakat Umum

Kategori Teknologi:
Other Industrial Technologies
Energy
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Speedometer Custom
untuk Mobil dan Motor

SPD Speedometer adalah usaha yang bergerak di
bidang industri kreatif produk otomotif. Disini pelanggan
dapat membuat speedometer dengan desain dan fitur sesuai
dengan keinginannya.
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1. Ikhsan Badruz Zaman
2. Fitrio Gilar Saputra
3. M.Yudistira

Prof. Dr. Nahiyah Jaidi Faraz

Kemanfaatan:
Memenuhi kebutuhan dan kepuasan pecinta modifikasi dan otomotif pada
kendaraan yang dimilikinya.
Speedometer Custom kendaraan yang dapat merepresentasikan pemiliknya
Keunggulan:
• Pelanggan Dapat Membuat Speedometer sesuai dengan keinginannya
baik dari segi desain mapun fitur
• Panel Speedometer : Merupakan tampilan speedometer berupa panel
yang terbuat dari mika/akrilik dengan ketebalan 0,7mm-1,5mm dengan
desain sesuai kenginan pelanggan (warna, gambar, font, corak/motif,
dll.).
• Penambahan Item/Fitur Speedometer : Speedometer kendaraan
menggunakan item tambahan sesuai keinginan pelanggan untuk
menambah fungsi dan tampilan unik speedometer. (termometer suhu,
ampermeter, lampu LED, jarum speedometer berwarna/menyala,
voltmeter accu, jam digital, Indikator BBM digital, RPM, dll.).
• Custom LCD Speedometer : Mengubah warna, background
LCD/Speedometer Digital sesuai keinginan pelanggan.
• Speedometer Kendali Remote/Smartphone : Speedometer kendaraan
dapat dikendalikan melalui remote ataupun smartphone (dapat
mengganti nyala lampu speedometer sesuai keinginan melalui
remote/smartphone). Kedepannya akan dikembangkan lagi menjadi
speedometer yang disertai alarm dan GPS yang dikendalikan oleh
smartphone dan dapat melacak posisi kendaraan (konsep yang diusung
adalah smart speedometer).

Custom Speedometer Solution

5

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•
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Prospektif
Inovasi sudah masuk industri
Merk Dagang SPD Speedometer D002017066665
Merk Dagang Gearsecond Speedometer
D002017066666

Kategori Teknologi:
Industrial Manufacturing, Material, and Transportation
Teknology

Indobot Educational Robotic Kits
untuk Membangun Karakter
Kreatif dan Invovatif
Kecanduan game marak terjadi pada anak – anak dan remaja zaman sekarang. Dampak
buruk dari kecanduan game sangatlah berbahaya. Game sekarang sudah banyak varianya pada
smartphone. Kecanduan game mengakibatkan anak tidak mampu mengontrol waktu bermainya
sehingga mengganggu aktifitas tidurnya. Hasil penelitian Sarip Hidayat (2016) tentang kecanduan
penggunaan smartphone dan kualitas tidur pada mahasiswa UI menghasilkan bahwa kecanduan
game pada smartphone membuat individu tersebut menjadi mudah Lelah keesokan harinya dan
tidak bersemangat dalam harinya. Selain itu individu tersebut menjadi berimajinasi untuk terus
bermain game. Maka dari itu dibutuhkan suatu media bermain lainya yang dapat mendorong
kemampuan kreatifitas dan inovasi pada anak – anak. Pendidikan abad 21 menuntut kita berpikir
kreatif dan inovatif. Robotika menjadi salah satu solusi untuk menunjang pendidikan abad 21.
Berdasarkan data terakhir Departemen Pendidikan Nasional (2017) terdapat 173.654
Sekolah Dasar, 56.796 Sekolah Menengah Pertama, 21.804 Sekolah Menengah Atas, 13,991
Sekolah Menengah Kejuruan sehingga total sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia adalah
266.245. Ini merupakan peluang yang luar biasa untuk pengembangan bisnis robot edukasi di
Indonesia dengan membuat produk robot edukasi untuk anak usia 10 tahun keatas. Data tersebut
adalah peluang besar untuk bisnis robot edukasi yang dijalankan di Indonesia.
Visi Indobot yaitu menjadi perusahaan robot yang mampu mendorong kemajuan pendidikan
robotika di Indonesia. Misi Indobot a) Menciptakan robot edukasi berdaya saing global. b)
Memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang robotika. Harapanya Indobot akan terus
berkembang hingga skala besar sampai memasarkan produk hingga luar negeri.
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Build Your Robot Now!
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Prospektif Inovasi:
•
•
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Sangat Prospektif
Inovasi sudah masuk industri
Sertifikasi hak cipta (No. C00201705296)
Pasar: Sekolah dan Masyarakat Umum

Kategori Teknologi:
Electronics, IT, & Telecommunications
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Mountain Geospatial
Modelling : Informasi
Geospasial untuk Pendakian
dan Kegiatan di Alam Bebas

Kegiatan di alam bebas dan pendakian memerlukan
persiapan secara fisik, mental, peralatan, hingga informasi
medan. Oleh karena itu sangat diperlukan pedoman
manajemen agar kegiatan di alam bebas dan pendakian dapat
dilakukan dengan baik, tepat, dan tidak menimbulkan ha-hal
yang membahayakan. Pemahaman geospasial dengan aplikasi
Sistem Informasi Geografis (SIG) menjadi sangat penting.
Buku ini disusun dengan harapan dapat menjadi
panduan dalam kegiatan di alam bebas dan pendakian, dan
buku ini akan menjadi pegangan dalam kegiatan pendakian
secara fisik, mental, dan peralatan, hingga cara pemerolehan
informasi spasial dan pemetaan medan secara mandiri.
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Spatial Ability for Safety

•
•

Panduan ini sangat bermanfaat dalam kegiatan luar ruang,
khususnya dalam kegiatan pendakian sebagai arhan dan
perisapan manajemen pendakian
Dapat digunakan pula untuk membuat peta dan arahan
spasial dalam pendakian dengan memanfaatkan sistem
informasi geografis.
Panduan ini memiliki keunggulan karena memberikan
arahan dan manajemen kegiatan luar ruang (alam bebas)
khususnya dalam pendakian, dilengkapi dengan aplikasi
pemetaan dan informasi geo spasial.
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Prospektif Inovasi:
•
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Prospektif
Inovasi siap dikomersialkan
Proses pengajuan Paten/Hak Cipta
Pasar: sekolah, masyarakat umum, aktivis
kegiatan luar ruang di alam bebas (pendaki)

Kategori Teknologi:
•
•

Physical and Exact Sciences
Protecting Man & Environment

E-book Interaktif sebagai
Sarana Proses Belajar
Berbasis Mobile Application
Inovasi e-book ini dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan e-Book dalam menangani aspek diskusi dimana interaksi
pembelajaran dapat dilakukan. Untuk tujuan tersebut, perlu dilakukan redefinisi terhadap struktur suatu e-Book. Redefinisi struktur yang
dimaksud adalah pengembangan konsep dimana sebuah e-Book tidak hanya diperlakukan sebagai kumpulan gambar, video dan teks, melainkan
kumpulan obyek-obyek. Obyek-obyek yang dimaksud dapat berupa teks, paragraph, bagian dari e-book, chapter, table, gambar dan lain-lain
yang masing-masing obyek dapat mewakili suatu topik dalam diskusi.
Dalam inovasi ini kemampuan e-book dikembangkan tidak hanya sebagai penampil konten digital. Inovasi ini mengusulkan framework
yang mengenalkan model interaksi ke dalam suatu e-book. Model yang dikembangkan akan bisa menjadi platform bagi pengembangan e-book
dengan fitur yang lebih dinamis untuk menghubungkan pengguna dengan lingkungan belajar yang dinamis. Melalui platform ini, dimungkinkan
pengembangan e-book dengan penambahan fitur personal learning. Untuk menggambarkan model interaksi yang diusulkan, digunakan skenario
untuk menunjukkan bagaimana model interaksi diimplementasikan dalam e-book untuk meningkatkan aspek kolaborasi dan efektifitas proses
pembelajaran menggunakan e-book yang dikembangkan.
Pengembangan e-book interaktif ini menggunakan metode Research & Deveopment (R&D), mengikuti metodologi rekayasa perangkat
lunak dengan pendekatan object-oriented. Tahapan pengembangan meliputi: (i) Inception, digunakan dalam analisis kebutuhan; (ii) Elaboration,
digunakan untuk desain model aplikasi e-Book interaktif sebagai aplikasi pembelajaran; (iii) Construction, digunakan untuk
mengimplementasikan desain e-book sebagai platform pembelajaran berdasarkan model interaksi yang diusulkan, (iv) Pengujian terhadap
model yang dikembangkan dilakukan melalui serangkaian skenario pada skala simulasi laboratorium.
Pencapaian dari proses inovasi ini adalah untuk menghasilkan aplikasi e-Book interaktif. Hasil produk telah diuji untuk mendapatkan
aplikasi yang memiliki kualitas yang baik. Hasil ini dapat digunakan sebagai platform interaksi untuk mengembangkan e-book untuk proses
pembelajaran.
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e-book Interaktif untuk

exploratory learning yang

menyenangkan
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Kemanfaatan:
• Inovasi e-book ini dilakukan untuk mengembangkan e-book tidak
hanya sebagai penampil konten digital, melainkan juga untuk
mengakomodasi belajar kolaboratif melalui interaksi antar pengguna
melalui aplikasi pembelajaran mobile yang interaktif.
• Inovasi e-book ini memetakan ruang belajar fisik ke dalam bentuk ebook dimana pengguna dapat saling berinteraksi dan berdiskusi satu
sama lain ketika membaca sebuah buku dalam ruang virtual yang
disebut “konteks”. Melalui e-book ini diharapkan mampu memotivasi
pengguna secara internal untuk membaca dan belajar.
Keunggulan:
• Memiliki model interaksi yang dinamis dalam pembelajaran kolaboratif
menggunakan e-book yang belum ada di model-model e-book yang
sudah dikembangkan
• Mendukung model exploratory learning, melalui model interaksinya,
memudahkan pengguna (siswa/mahasiswa, guru) dalam berdiskusi
maupun bertukar informasi (sharing) dalam belajar/membaca
buku/membaca literature
• Meningkatkan motivasi membaca dan belajar, karena ruang
kontekstual e-book memungkinkan bersosial media sesuai topik buku
yang dibaca.
• Penggunaan smartphone secara bijak melalui aplikasi pembelajaran
interaktif.

1. Dr. Ratna Wardani, S.Si., M.T.
2. Dr. Umi Rochayati, S.Pd., M.T.
3. Ir. Lukito Edi Nugroho, M.Sc., Ph.D.

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•

Prospektif
Protoyipe
Belum dipatenkan/Hak Cipta
Pasar: sekolah, pelajar/mahasiswa

Kategori Teknologi:
Electronics, IT & Telecommunication
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Angklung Sistem Tuts Piano
dengan Penggerak Motor
Elektrik

Invensi ini merupakan pengembangan alat musik angklung
sebagai warisan budaya dunia tak benda yang diakui UNESCO
pada tahun 2010. Angklung selama ini dimainkan satu orang
satu nada. Pada alat musik Angklung Piano ini seorang pemain
mampu memainkan melodi sendiri sekaligus memberikan
iringan harmoninya, tanpa menggoyang angklung cukup
menyentuh tuts-tuts-nya.
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1. Dr. A.M. Susilo Pradoko, M.Si.
2. Fu’adi, S.Sn, M.A.
3. Panca Putri Rus Dewanti, S.Pd, M.Pd.

•
•
•

Bermain musik angklung menjadi menyenangkan mampu
memainkan melodi dan harmoni sekaligus..
Bermain angklung tanpa harus menggerakkan angklung.
Mampu digunakan sebagai media pendidikan pengajaran
teori musik dan harmoni.
Bermain ansambel bersama instrument musik lain.

Sentuhan tuts piano berbunyi suara

angklung tanpa harus
menggerakkannya
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Prospektif Inovasi:
•
•
•
•

Prospektif
Inovasi siap dikomersialkan
Belum Dipatenkan/Hak Cipta
Pasar: Industri, Sekolah, UMKM, Masyarakat Umum,
Penggemar Musik

Kategori Teknologi:
Electronics, IT, & Telecommunications, Social & Economic
Concerns
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NANOPARTIKEL EKSTRAK
ETANOL RIMPANG TEMUKUNCI
SEBAGAI ANTIOKSIDAN DAN
ANTIBAKTERI
Telah dilakukan penelitian pembuatan produk nanopartikel ekstrak etanol temukunci (Boesenbergia rotunda)
menggunakan kitosan dan asam alginat dan penggunaannya sebagai antioksidan dan antibakteri. Pembuatan produk
nanopartikel kitosan, asam alginat, dan kombinasi kitosan-asam alginat dengan ekstrak etanol B. rotunda dilakukan
dengan metode gelasi ionik. Nanopartikel kitosan dengan ekstrak etanol rimpang temukunci dapat dibuat dengan
menggunakan perbandingan kitosan-NaTPP pada perbandingan 8:1 menghasilkan 98,1% nanopartikel, dengan
ukuran partikel 389-877 nm, zeta potensial -41,87 mV. Pembuatan produk nanopartikel asam alginate dengan ekstrak
etanol B. rotunda dapat dibuat dengan perbandingan asam alginat-ion Ca2+ 5:1, menghasilkan 90,2% nanopartikel,
ukuran partikel 197-877 nm, zeta potensial -82,1 mV. Pembuatan produk nanopartikel kombinasi kitosan-asam
alginate dengan ekstrak etanol B. rotunda dibuat dengan perbandingan kitosan-asam alginat-ion Ca2+ pada
perbandingan 6,7 : 2 : 1, menghasilkan 29,7% nanopartikel, ukuran partikel 226-877 nm. Ketiga produk nanopartikel
tersebut menunjukkan bentuk morfologi secara SEM berbentuk bulat dan permukaan halus. Ekstrak etanol B. rotunda
yang digunakan dalam pembuatan produk nanopartikel mengandung komponen kardamonin, pinostrobin, dan 5,7dihidroksiflavanon. Produk nanopartikel dari ekstrak etanol B. rotunda yang dibuat dengan kitosan dan asam alginat
dapat digunakan sebagai antioksidan dan antibakteri. Salah satu produk yang dapat dikembangkan dari produk
nanopartikel tersebut adalah sebagai bahan aktif pembuatan dental care.
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1. Prof. Dr. Sri Atun
2. Dr. Sri Handayani

Hidup sehat dengan bahan alami
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Invensi ini berhubungan dengan proses pembuatan nanopartikel
dari ekstrak etanol rimpang temukunci (Boesenbergia rotunda),
karakterisasinya, dan penggunaanya sebagai antioksidan dan
antibakteri.
Keunggulan dari Invensi ini adalah :
1. Penemuan struktur senyawa bioaktif dari ekstrak rimpang
temukunci (B. Rotunda)
2. Pembuatan nanopartikel dari ekstrak rimpang temukunci
dengan menggunakan kitosan, asam alginat, dan kombinasi
kitosan dan asam alginat pada berbagai variasi komposisi.
3. Penggunaan produk nanopartikel dari rimpang temukunci
sebagai antioksidan dan antibakteri.
4. Aplikasi produk nanopartikel sebagai bahan aktif pembuatan
produk dental care

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•

Prospektif
Prototype
Paten Terdaftar: P00201703450
Pasar: Industri

Kategori Teknologi:
Other Industrial Technologies

21

Inovasi Gasket Tahan
Temperatur Tinggi dan
Bahan Kimia
Asbes sebagai material gasket sangat bagus untuk mengatasi
kebocoran yang tahan temperatur dan zat kimia. Namun asbes sangat
beracun dan dilarang produksi dan penggunaannya di seluruh dunia.
Banyak material yang dikembangkan sebagai pengganti asbes.
Material baja memiliki kemiripan sifat seperti asbes namun
memerlukan gaya pengetatan yang sangat tinggi. Peneliti mendesain
material baja sebagai gasket dengan membuat bergelombang. Bagian
cembung berfungsi local contact stress yang tinggi sehingga
membentuk garis kontak untuk mencegah kebocoran. Bagian flat akan
berfungsi sebagai efek pegas yang akan menurunkan mempertahankan
pengetatan baut. Peneliti melakukan desain optimum gasket
menggunakan metode elemen hingga dan metoda Taguchi. Material
gasket adalah SUS304. Selanjutnya peneliti melakukan modifikasi
dengan melapisi gasket menggunakan tembaga atau nikel. Bahan ini
lebih lunak dari pada SUS304 supaya bisa menempel dan mengisi
kekasaran flens. Hasil dari pelapisan sangat signifikan dalam
menurunkan kebocoran fluida. Desain gasket ini sangat efektif dan
fungsional dalam mencegah kebocoran fluida panas dan berbahan
kimia.
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Desain material cerdas

untuk selamatkan umat

manusia

Kemanfaatan:
• Penggunaan material SUS304, dengan mendesain pada dimensi yang paling
optimal. Sebelumnya penggunaan material adalah asbes yang sangat beracun bagi
manusia. Penggunaan material SUS 304 sangat amat bagi manusia sehingga
membawa kemanfaatan yang sangat tingi bagi kesehatan manusia.
• Gasket harus tetap ada karena tidak mungkin pipa dalam industri dihilangkan.
Penggunaan pipa tidak mungkin kontinyu sepanjang pipa atau kontinyu setiap
belokan pipa. Gasket sangat digunakan dalam kondisi tersebut, sehingga gasket
sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia.
Keunggulan:
• Sampai dengan saat penelitian ini dimulai, belum ada penggunaan gasket metal
bergelombang. Penggunaan gasket metal adalah bentuk flat. Kami melakukan
desain yang berbeda dengan penggunaan gasket metal flat. Di samping itu kami
melakukan desain tambahan dengan pelapisan gasket hasil desain kami.
• Gasket ini sangat unik karena merupakan desain kami dengan memberikan dua
buah bentuk cembung masing-masing di bagian atas dan bawah. Bagian cembung
ini berfungsi untuk memberikan local contact stress yang sangat tinggi dan
membentuk garis kontak pada flens. Bagian flat memberikan efek pegas yang akan
mempertahankan gaya pengetatan pada baut.
• Gasket hasil desai kami masih diperbaiki dengan memberikan laisan tipis berbahan
tembaga atau nikel. Lapisan tipis ini untuk mengisi kekasaran permukaan flens
sehingga menambah contact width antara gasket dan flens. Karakter kekakuan
pegas gasket tetap sama sehingga garis kontak pada flens tetap terbentuk.
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Prospektif Inovasi:
•
•
•
•

Prospektif
Inovasi siap dikomersialkan
Belum dipatenkan/hak cipta
Pasar: Industri, pemerintah, masyaralat umum

Inovator:
1.
2.
3.
4.
5.
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Dr. Eng. Didik Nurhadiyanto, MT.
Prof. Shigeyuki Haruyama, Ph.D.
Dr. Sutopo, MT.
Dr. Mujiyono, MT. W.Eng.
Febrianto Amri Ristadi, M.Eng. Sc

Kategori Teknologi:
•
•

Industrial manufacturing, material, and transportation
technology
Other industrial technologies

Bromo Kalkon Sebagai Antikanker
dan Agen Ko-kemoterapi
Doksorubisin pada Sel Kanker Leher
Rahim dan Payudara
Pengobatan kanker hingga saat ini kurang selektif dan penggunaan
beberapa obat antikanker seperti doksorubisin menimbulkan resistensi.
Pencarian obat baru dan pengembangan aplikasinya dengan teknik kombinasi
dapat mengurangi masalah resistensi. Invensi ini berhubungan dengan
penggunaan senyawa derivat kalkon 1-(4’-bromofenil)-3-(4- hidroksi-3metoksifenil)-2-propen-1-on atau Bromo Kalkon (BHM) baik tunggal dan
kombinasinya dengan agen kemoterapi doksorubisin sebagai antikanker pada
sel kanker leher rahim HeLa dan sel kanker payudara T47D. BHM dan
doksorubisin dilarutkan dalam media kultur yang mengandung DMSO. BHM
tunggal dapat digunakan sebagai antikanker pada sel HeLa dengan IC50 sebesar
50 mikromolar, sedangkan pada sel T47D sebesar 45 mikromolar. Pada sel HeLa
kombinasi BHM dengan doksorubisin bersifat sinergi hingga sinergi kuat dan
memiliki dosis efektif pada penggunaan BHM sebesar 25 mikromolar dan
doksorubisin sebesar 0,75 mikromolar. Pada sel T47D, kombinasi BHM dengan
doksorubisin bersifat sinergi dan dosis efektif terjadi pada penggunaan BHM
sebesar 11,25 mikromolar dan doksorubisin sebesar 92,65 nanomolar. BHM
berpotensi sebagai antikanker.
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1. Dr. Retno Arianingrum, M.Si
2. Prof. Dr. Indyah Sulistyo Arty, M.S

Lawan Kanker dengan Bromo

Kalkon dan Pola Hidup Sehat
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Inovasi ini sangat bermanfaat mengingat obat
antikanker yang selektif dan murah masih sangat diperlukan.
Terlebih insiden kanker leher rahim dan kanker payudara di
Indonesia menduduki peringkat pertama dan kedua, dan
seringkali terjadi toleransi dan resistensi obat.
Dengan penemuan BHM dilanjutkan pengembangan
aplikasi senyawa ini melalui pendekatan kombinasi dengan agen
kemoterapi diharapkan dapat meningkatkan efektivitas
kemoterapi, mengatasi masalah resistensi dan menurunkan
resiko toksisitas akibat kemoterapi.
Inovasi ini memberikan sumbangan informasi mengenai
aktivitas derivat kalkon bersubstitusi bromo, baik tunggal
maupun kombinasi dengan agen kemoterapi Doksorubisin
dalam pengobatan kanker. Selanjutnya dapat dijadikan dasar
aplikasi klinik ko-kemoterapi pengobatan kanker leher rahim
dan kanker payudara.
Kelebihan inovasi ini adalah pengembangan obat dengan
analisis pada level molekuler.

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•

Prospektif
Skala Lab
Paten Terdaftar (P00201609128)
Pasar: Industri, Rumah sakit, Kedokteran

Kategori Teknologi:
Biological Sciences
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ALAT TERAPI OTOT DAN
SENDI “ATASI” UNTUK
PENDERITA STROKE
DENGAN KONTROL
SMARTPHONE ANDROID
Hemiplegia adalah jika satu tangan atau satu kaki atau bahkan satu sisi wajah menjadi lumpuh dan tak dapat bergerak.
Hemiparesis adalah jika satu tangan atau satu kaki atau satu sisi wajah menjadi lemah, namun tak sepenuhnya lumpuh (Samiadi, 2017).
Terapi yang biasa dilakukan ada berbagai macam, mulai dari terapi sederhana dengan menggerakkan bagian tubuh yang lumpuh sampai
dengan memerlukan bantuan ahli terapis. Maka dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dalam pelatihan, monitoring,
pengontrolan dan membantu pasien secara otomatis. Maka ATASI merupakan solusi tepat yang dapat digunakan untuk membantu
pelatihan, monitoring dan pengontrolan secara otomatis dilengkapi dengan GUI pada Smartphone Android. Penelitian ini dilakukan
dengan mengikuti model Linier Sequential Model (LSM) yang terdiri dari 5 tahapan. Fungsi utama dari alat ini adalah membantu terapi
pasien dalam proses pemulihan akibat hemiplegia dan hemiparesis yang dapat dikontrol melalui smartphone Android. Alat terapi ini terdiri
dari beberapa komponen utama yaitu Bluetooth HC-05, box control, IC ATMega328 Arduino Uno, driver motor, power window sebagai
aktuator. Bagian box control ini memiliki ukuran 15cm x 10cm, 8cm dan papan penopang lengan memiliki panjang 400 mm dan lebar 80
mm. ATASI bekerja ada tegangan kerja minimal 5 volt DC dengan beban maksimal 10 kg. Aplikasi Android ini berfungsi untuk mengatur
sudut dan kecepatan perputaran motor. Motor akan menggerakkan lengan otot dan sendi pasien yang telah kaku, dan perlu diterapi.
ATASI APPS memiliki tiga fitur utama, yaitu full automatic, semi-automatic, dan manual. Replikasi fisioterapi tersebut menjadi
exercise bagi pasien yang bermanfaat untuk membangun kembali fungsi kerja tubuh.
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“Your Physiotherapy Partner”

• Kebutuhan masyarakat akan pengembangan teknologi tepat
guna yang efektif dan efisien
• Peluang mendapatkan hak paten
• Banyaknya pasien yang memerlukan ATASI
• Pentingnya fisioterapi sejak dini bagi penderita stroke
• Luasnya segmen peluang pasar memungkinkan untuk
produksi massal
• Belum banyak teknologi semacam ini diimplementasikan
secara nyata oleh masyarakat
• Menjadikan salah satu produk dalam bidag mechanical
technology buatan Indonesia
• Kemudahan pengontrolan, yaitu ATASI bekerja secara
otomatis melalui graphic user interface (GUI) di smartphone
android dengan dua mode yaitu mekenik dan elektrik (TENS)
• Mampu mencegah atrofi dan rehabilitasi syaraf motorik
• Pengguna terbantu dengan harga yang terjangkau, dan bagi
pengusaha medis ATASI memiliki peluang pasar terbuka
lebar
• Dapat dijadikan riset pengembangan alat medis secara
sustainable
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Prospektif Inovasi:
•
•
•
•
•

Prospektif
Inovasi sudah siap dikomersilkan
Paten Terdaftar (P00201709038)
Industri
Pasar: Rumah Sakit, Masyarakat umum

Inovator:
1.
2.
3.
4.
5.
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Kategori Teknologi:
•
•
•
•

Electronics, IT & Telecommunications
Physical and Exact Sciences
Biological Sciences
Measurements & Standards

ASTROVER, Pelontar Pakan
Otomatis untuk Ikan atau
Udang
Astrover merupakan sebuah terobosan inovasi alat penebar
pakan ikan, Alat Astrover ditujukan untuk budidaya udang dan ikan
yang luasan jangkauan penyebaran pakan hingga kolam ukuran 30
meter.Alat ini dilengkapi dengan kontrol penyebaran otomatis
dimana waktu makan ikan bisa disesuaikan sesuai keinginan.
Dengan penggunaan petani Astrover hanya mengisi pakan sekali
pada tabung maka mesin akan bekerja. Penggunaan Astrover
membutuhkan sumber listrik PLN. untuk daerah tanpa listrik,
Astrover juga dilengkapi dengan panel surya sebagai sumber
listriknya , Astrover bekerja berdasarkan sensor temperature , di
mana Astrover memberi makan ikan dalam kondisi suhu optimal,
sehingga pakan yang terbuang bisa dikurangi. Astrover memiliki dua
jenis pelempar umpan, jenis horizontal dan tipe radial. Tipe
pelempar horizontal digunakan untuk kolam yang tidak terlalu lebar
dan persegi panjang, sedangkan jenis radial untuk kolam sangat luas,
digunakan untuk kolam tambak udang dan sangkar apung. Tipe
pelempar tersebut merupakan sebuah inovasi dan belum pernah ada
sebelumnya.

31

1. Ilham Surfani
2. Hamdan Hafidz
3. Mirza Aulia Rachmawati

ASTROVER.... Make Your
Fish Better !!!
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Kemanfaatan
• Memudahkan petani untuk melakukan penjadwalan
pemberian pakan secara otomatis dan terjadwal
• Porsi pakan Ikan lebin teratur lebih teratur
• Efisiensi dan efektifitas pakan yang diberikan dapat
menjadi lebih optimal
• Menghemat 10% dari pakan yang terbuang akibat
kelalaian manusia
• Mengurangi angka kematian bibit ,dikarenakan
kelebihan pakan
Keunggulan Astrover Dual
• Kerangka yang kuat dan ringan dan tahan korosi
• Pembacaan sensor suhu realtime
• Dilengkapi pengaturan waktu pemberian pakan
otomatis
• Fitur sms gateway
• Daya Listrik yang digunakan rendah
• Pemberian pakan menyebar Merata
• Dilengkapi dengan panel surya
• Dual Sentrifugal
• Daya tampuung Bervariasi dari kapasitas kecil sampai
dengan besar
• Jarak lempar masimum 30 meter

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•

Sangat Prospektif
Prototype
Proses pengajuan Paten/Hak Cipta
Pasar: Kementerian

Kategori Teknologi:
Agriculture & Marine Resources
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AUDIO STIMULATOR
UNTUK MENINGKATKAN
PERTUMBUHAN

Teknologi Stimulator Audio Bio Harmonic System
(ABHS) ini berhubungan dengan piranti elektronik
khususnya berupa stimulator pertumbuhan dan
produktivitas tanaman pangan lebih khususnya yang
berbasis energi audio dari binatang yang telah dimodifikasi
sehingga mencapai peak frequency yang tepat untuk
masing masing tanaman pangan. Stimulator ini bekerja
dengan memicu pembukaan stomata melalui proses
resonansi bunyi sehingga tanaman mampu menyerap
nutrisi dari lingkungan secara optimal pada saat yang tepat
ketika tanaman melakukan proses fotosintesis antara jam 6
sampai jam 9 pagi atau pada saat tanaman disemprot
dengan menggunakan pupuk daun.
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Hasil penelitian pertumbuhan dan produktivitas
beberapa tanaman holtikultura seperti tanaman kentang,
tanaman padi, jagung, kacang tanah dan tanaman bawang
merah dll setelah menggunakan teknologi Stimulator ABHS ini
menunjukkan peningkatan produksi berkisar 60%-80% dan
pertumbuhan tanaman lebih bagus ditinjau dari diameter
batang, warna daun dan masa panen lebih pendek sekitar 6-8
hari.
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Prospektif Inovasi:
•
•
•
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Sangat prospektif
Produk sudah dipatenkan no HKI.3HI.05.01.02.P00201709054
Pasar: Kementerian, Kelompok tani

Kategori Teknologi:
•
•

Biological Sciences
Agriculture & Marine Resources

MEKAR PINTER (Media
Kartu Pendidikan Karakter)
Anak yang memiliki perilaku baik merupakan dambaan
setiap orang tua. Namun pada kenyataannya, saat ini banyak anakanak yang berperilaku kurang baik, baik dalam hal bersosial dengan
teman atau lingkungan. Mengingat buruknya dampak yang
ditimbulkan dari perilaku-perilaku buruk tersebut, diperlukanlah
cara menanganinya diantaranya dengan memberikan stimulus
kepada anak melalui media kartu bergambar untuk menimbukan
minat berperilaku baik. Media kartu bergambar merupakan salah
satu media yang dapat menarik perhatian terutama anak-anak
karena ilustrasi gambar yang menarik, warna yang menarik dan
tingkat kemudahan gambar untuk dipahami. Sehingga diharapkan
anak-anak akan lebih tertarik untuk mempelajari kebiasaan baik
yang seharusnya dilakukan dan kebiasaan buruk yang harus
dihindari atau ditinggalkan. Model pengembangandalam penelitian
ini adalah metode penelitian dan pengembangan (research and
development) Borg & Gall yang terdiri dari 10 (sepuluh) tahap
namun, disederhakan menjadi 8 (delapan) tahap penelitian yaitu:
potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi
desain, perbaikan/ pengembangan desain, uji coba produk, revisi
produk, uji coba pemakaian. Produk ini akan diterapkan pada siswa
kelas II di Sekolah Dasar.
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Bermainlah untuk belajar

menjadi pribadi yang berkarakter
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Kemanfaatan :
• Membantu dalam mengenalkan berbagai macam terkait
pendidikan karakter/ perilaku baik dan buruk dalam
kehidupan sehari-hari yang perlu dicontoh atau dihindari
oleh anak.
Keunggulan :
• Kartu yang biasanya dijadikan sebagai permainan dalam
MEKAR PINTER dijadikan media pendidikan karakter karena
didalamnya berisikan berbagai macam karakter/ perilaku
dalam kehidupan sehari-hari.

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•

Prospektif
Skala Lab
Sertifikat hak cipta (089290)
Pasar: Sekolah, Masyarakat umum

Kategori Teknologi:
Education
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Lukisan Plastik Timbul
(LUPIT) untuk Meningkatkan
Kemampuan Motorik Halus
Anak Tunagrahita
Siswa tunaghrahita merupakan anak yang mengalami hambatan
dalam intelektualnya yang berada di bawah rata-rata (Sunardi dan
Sunaryo, 2007: 122). Semakin berat tingkat hambatan intelektual anak
maka hambatan motorik halusnya semakin kompleks. Disi lain motorik
halus sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu
dikembangkan Lukisan Plastik Timbul (LUPIT) sebagai sarana
pengembangan motorik halus pada anak hambatan intelektual. Proses
pembuatannya meliputi: 1) memilih plastik dari limbah plastik; 2) mencuci
plastik; 3) menjemur plastik; 4) menggunting plastik; 5) menggambar
desain diatas papan; 6) menyobek limbah kertas; 7) merendam sobekan
limbah kertas; 8) meremas kertas menjadi bubur kertas; 9) menyaring
bubur kertas; 10) mencampurkan dengan garam dan lem Fox; 11)
menempelkan bubur kertas; 12) menempelkan potongan plastik dan 13)
menjemur. Hasil dari produk ini adalah lukisan berbentuk 3D, peningkatan
kreatifitas dan sensitifitas motorik halus anak hambatan intelektual.
Inovasi dari LUPIT adalah menggunakan limbah plastik dan kertas yang
sudah tidak terpakai sebagai bahan baku utama.
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Latih Kekuatkan Jarimu

dengan LUPIT

Kemanfaatan :
• Merangsang perkembangan motorik
• Meningkatkan kreativitas anak
• Meningkatkan kepercayaan diri anak
• Sebagai salah satu alternatif ketrampilan vokasional
• Menjadi salah satu produk yang dapat dikomersialkan
sehingga menjadi sumber penghasilan
Keunggulan:
• Ekonomis karena bahan utama yang digunakan ada di
sekitar kita
• Memanfaatkan dan mendaur ulang sampah plastik dan
kertas menjadi LUPIT
• Hemat biaya karena tidak memerlukan banyak bahan
baku
• Proses pembuatan dimulai dari proses yang sederhana ke
yang kompleks
• Lebih terlihat natural karena anak bebas untuk
menempelkan dengan memilih warna dari sampah
plastik
• Warna yang dihasilkan lebih unik karena berasal dari
sampah plastik yang
• beragam dan dapat dipadu padankan
• Bahan mudah dicari
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Prospektif Inovasi:
•
•
•
•
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Prospektif
Prototype
Belum dipatenkan/Hak Cipta
Pasar: sekolah, UMKM, masyarakat umum,
Lembaga anak berkebutuhan khusus

Kategori Teknologi:
•
•

Protecting Man & Environmrnt
Social & Economic Concerns

ROBOT PENGELOLA
KEUANGAN

Invensi ini telah dikenal dan digunakan sebagai contoh penerapan literasi keuangan. Invensi ini akan bekerja
mengikuti garis dan mengeluarkan uang secara merata pada 3 tempat. Invensi teknologi ini menggunakan basic line
follower. Garis yang ditandai pada latar belakang yang memiliki refektivitas yang berbeda dengan yang ada pada
garis, aparatus yang mana yang terdiri dari alat untuk menerangi garis, perangkat sensitif cahaya untuk menerima
cahaya yang dikeluarkan dari saluran dan memberikan keluaran yang menunjukkan posisi perangkat ke arah
melintang ke panjang garis, perangkat mana yang terhubung ke mesin atau bagiannya sehingga setiap
penyimpangan mesin atau bagiannya dari gerakan yang telah ditentukan menyebabkan pergerakan relatif
perangkat melintang ke garis, berarti untuk memindahkan perangkat secara relatif sepanjang garis dan sarana untuk
pengaktifan dari keluaran dari perangkat yang peka cahaya dan untuk mengendalikan arah pergerakan mesin atau
bagiannya. Tujuannya adalah untuk memberikan contoh penggunaan uang untuk konsumsi, menabung dan sedekah
dengan robot pengelola keuangan.
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Kemanfaatan dan Keunggulan Inovasi
Motto :
Cerdas Keuanganku,

Maju Negeriku

Kategori
Teknologi:
Electronics, IT, & Telecommunication dan
Social & Economic Concerns
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Kemanfaatan:
Produk inovasi Robot Pengelola Keuangan berfungsi untuk
memberikan contoh bahwa uang yang dimilikinya tidak hanya
bisa digunakan untuk konsumsi, tetapi juga perlu menabung dan
sedekah.
Keunggulan:
Robot pengelola keuangan yang terdiri dari: sensor garis
photodioda, LED dengan 74HC595 Integrated Circuit, motor
servo, Atmega 8 Integrated Circuit, push button, driver motor
L293D Integrated Circuit, motor DC gearbox dan roda dan
baterai. Keunikan robot ini adalah dapat memberikan contoh
literasi keuangan. Kelebihan dari robot pengelola keuangan
yaitu mampu mengeluarkan uang secara merata pada 3 tempat
dan dengan mengikuti garis pandu secara otomatis dengan
tepat dan baik. Robot ini memberikan contoh bahwa uang yang
dimilikinya tidak hanya bisa digunakan untuk konsumsi, tetapi
juga perlu menabung dan sedekah. Robot akan mengikuti garis
dan mengeluarkan uang yang sama pada 3 tempat yaitu
prototype bank, rumah sedekah dan pasar.

1.
2.
3.
4.

Dr. Ratna Candra Sari, M.Si.
Prof. Suyanto, Ph.D
Sariyatul Ilyana, S.Pd.
Erry Eka Kurniawan, S.Pd.

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•

Prospektif
Prototype
Paten Terdaftar HKI.3-HI.05.01.02.P00201708998)
Prospek Pasar: Sekolah, Masyarakat umum
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Training Kit Portable Elektronika
Dasar Otomotif

Training kit portable Elektronika Dasar Otomotif berfungai untuk meningkatkan
kemudahan dalam proses pembelajaran kompetensi Elektronika Analog dan Digital
Dasar pada Bidang Otomotif. Materi pokok yang dapat diakomodir dengan peraga ini
meliputi gerbang logika dasar, sistem counter, komparator dan pemrograman
mikrokontroler. Peraga dapat digunakan untuk praktik dalam pembelajaran oleh 2 – 4
peserta di meja kerja. Peraga dikemas pada tempat yang ringkas dengan dimensi 40
cm x 30 cm x 10 cm. Selain itu, untuk menjamin keawetannya, maka digunakan
konfigurasi kabel penghubung dengan soket pin header MALE pada Board utama,
sedangkan kabel penghubung menggunakan soket pin header FEMALE, sehingga jika
digunakan secara berulang-ulang, potensi kerusakan akan terjadi pada kabel
penghubung, bukan pada board utama.
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Pengembangan kualitas

pendidikan melalui

pengembangan produk media
dalam negeri yang inovatif

Memudahkan pelaksanaan pembelajaran bidang otomotif
bagian sistem kelistrikan analog dan digital, dengan fitur
training kit yang lengkap dan ringkas, sehingga mudah dipindahpindah dan disimpan
Dapat digunakan untuk pembelajaran praktik secara kelompok
3-4 orang yang biasa dilakukan di sekolah/perguruan tinggi
Menggunakan pin header MALE yang ditanam pada board,
sehingga lebih terjamin keawetannya, karena potensi
kerusakalebih pada kabel penghubung dengan pin header
FEMALE
Dapat mensimulasikan pemrograman dasar untuk bdang
otomotif dengan berbagai variasi input (Signal, cahaya, gerak
putar, suhu)
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Prospektif Inovasi:
•
•
•
•

Prospektif
Inovasi siap dikomersialkan
Proses Pengajuan Paten/Hak Cipta
Prospek pasar: sekolah, lembaga diklat
otomotif

1. Moch. Solikin, M.Kes.
2. Sudarwanto, M.Eng.
3. Tafakur, S.Pd.,M.Pd.

Kategori Teknologi:
Electronics, IT, & Telecommunications
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Scranet (Scrabble Tuna
Netra) Pembelajaran
Bahasa Inggris Bagi
Tunanetra
Scranet adalah media pembelajaran interaktif untuk anak
tunanetra. Media ini merupakan pengembangan dari
permainan scrabble yang secara umum bertujuan untuk
meningkatkan kosakata Bahasa Inggris, akan tetapi Scranet
dikembangkan khusus sesuai kemampuan anak tunanetra;
dengan adanya tambahan huruf braille, angka braille magnet
pada setiap huruf, tambahan garis timbul, hingga buku
pedoman dengan susunan huruf braille.
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Motto :

Bahasa Inggris Untuk

Anak Tunanetra

Inovator:
1. Hanif Marsudi
2. Rini Aprilliya
3. Darul Hamim
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Kemanfaatan:
• Sebagai media pembelajaran anak tunanetra dalam
pelajaran bahasa inggris
• Untuk meningkatkan kemampuan anagram anak
tunanetra
• Dapat digunakan sebagai media pembelajaran di sekolah
inklusi
Keunggulan :
• Dibuat dari bahan yang aman
• Sangat prospektif untuk meningkatkan kosakata bahasa
inggris
• Di inovasi dari media pembelajaran yang sangat umum
digunakan
• Ada buku panduan yang terbuat dari huruf braille

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•

Prospektif
Prototype
Belum Dipatenkan/Hak Cipta
Prospek Pasar: sekolah, masyarakt umum

Kategori Teknologi:
•
•

Electronics, IT & Telecommunications
Physical and Exact Sciences
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Moi-Même:
Lift The Flap Book Pendidikan Seks untuk Anak

Kasus kekerasan seksual anak di Indonesia terus mengalami peningkatan. Menurut Catatan Tahunan 2016 Komnas
Perempuan, kasus kekerasan seksual mencapai 2.399 kasus (72%), pencabulan mencapai 601 kasus (18%), sementara
pelecehan seksual mencapai 166 kasus (5%). Minimnya media pendidikan seks berbentuk lift the flap book menginspirasi
peneliti untuk membuat Moi-Même (baca: mwamem, diterjemahkan dari bahasa Prancis yang berarti ‘diriku’). Produk ini
bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual dengan mengenalkan pengetahuan pendidikan seks pada anak.
Produk Moi-Même dilakukan melalui proses penelitian dengan prosedur pengembangan Research and Development (R&D)
yang diadopsi dari teori Sugiyono dengan langkah-langkah: Potensi dan Masalah, Pengumpulan Data, Desain Produk, Validasi
Desain, Revisi Desain, Uji Coba Produk, Revisi Produk I, Uji Coba Pemakaian, dan Revisi Produk II. Berdasarkan prosedur
pengembangan yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa produk Moi-Même layak untuk digunakan dalam
pengenalan pendidikan seks anak. Produk Moi-Même juga telah dipublikasikan melalui berbagai media online dan telah
mendapatkan Sertifikat Hak Cipta.
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Ajari Sejak Dini,

Cegah Sejak Kini

Kemanfaatan:
• Memudahkan orang tua dalam menerapkan pendidikan seks pada anaknya sedini
mungkin
• Membuat orang tua tidak merasa tabu tentang pendidikan seks
• Menyadarkan orang tua mengenai pentingnya pendidikan seks untuk anakanaknya
• Menanamkan pendidikan seks pada anak
• Menumbuhkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma
• Menghindarkan anak dari perilaku menyimpang terutama penyimpangan seksual
Keunggulan:
• Satu-satunya alat peraga pendidikan seksual yang berbentuk Lift The Flap Book
(berdasarkan penelusuran tim di mesin pencarian internet) khususnya pendidikan
seksual untuk anak
• Produk handmade dan dikemas dalam bentuk hardcover glossy sehingga awet dan
mudah dibawa
• Produk merupakan karya original tim dengan berbagai kajian mendalam yang
dilakukan melalui penelitian Program Kreatifitas Mahasiswa Kemenristek Dikti
2017
• Produk Lift The Flap Book buatan Indonesia dan berbahasa Indonesia cukup sulit
ditemukan di tempat penjualan buku sehingga Moi-Même bisa menjadi inspirasi
para penggiat pendidikan dalam mengembangkan buku
• Kebanyakan Lift The Flap Book di Indonesia berasal dari luar dan berbahasa asing
sehingga keberadaan Moi-Même di Indonesia mempunyai peluang besar di pangsa
pasar

53

Inovator:
1.
2.
3.
4.

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•
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Prospektif
Inovasi siap dikomersilkan
Sertifikat Hak Cipta (nomor 088171)
Pasar: Industri, sekolah, kementerian, pemerintah,
masyarakat umum, lembaga, komunitas, maupun
Organisasi yang bergerak di bidang Pendidikan Seks
Anak, bidang Pemuda dan Perempuan, atau sejenisnya

Antonius Fery Darmawan, S.Pd.
Puji Nur Hidayat, S.Pd.
Lutfiyatul Husna Romadhoni
Dosen Pembimbing: Dra. Norberta
Nastiti Utami, M.Hum.

Kategori Teknologi:
•

Protecting Man & Environment

Modul Ekosistem Berbasis
Android Model Service
Learning untuk Meningkatkan
Kemampuan Berpikir Kritis
Murid SMA

Teknologi android yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan modul pembelajaran. Pengembangan modul ekosistem
berbasis android dengan model service learning ditujukan untuk meningkatkan kemampuan berfikir kritis murid SMA.
Modul ekosistem berbasis android model service learning berdasarkan penilaian ahli materi, ahli pembelajaran, ahli media, peerreviewer, dan guru biologi layak digunakan ditinjau dari segi substansi, konstruksi dan bahasa. Modul ini bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan berpikir kritis murid kelas X.
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• Mendukung pencapaian kompetensi murid
• Dapat diadaptasi untuk pokok bahasan lain juga untuk mata pelajaran lain.

Berpikir kritis dengan media
Android
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1. Dwi Meliana, M.Pd.
2. Prof. Dr. Bambang Subali, M.S.
3. Dr. Tien Aminatun, M.Si.

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•

Sangat prospektif
Prototype
Sertifikat Hak Cipta nomor pencatatan: 089856
Prospek Pasar: Sekolah

Kategori Teknologi:
• Biological science
• IT
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TAKOTAK:
Solusi Kreatif
Membentuk Karakter

Alat peraga ini dinamakan “takotak” karena alat yang
digunakan berupa papan yang terdapat sejumlah 64 kotak
serta dijalankan dengan wong-wongan dan kartu nasib.
Dalam alat peraga ini para pemain akan berlomba untuk
mencapai finish dan mendapatkan banyak kancing baju. Alat
peraga ini bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan
kognitif dan sosial emosional anak.
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1. Dilihat pada aspek kognitif dari permainan ini anak dapat belajar membilang dan menghitung melalui media kancing baju
yang mereka dapatkan.
2. Dilihat pada aspek sosial emosional dari permainan ini anak dapat belajar melatih kesabaran, karena anak harus menunggu
giliran bermain dengan teman-temannya. Jika belum mendapat giliran main anak belum diperbolehkan bermain.
3. Mengajarkan anak sikap adil dan tidak curang, dapat dilihat dari cara anak mengambil kartu angka, berapa langkah wongwongan dijalankan, apakah sesuai dengan kartu atau tidak, dan berapa kancing baju yang mereka ambil.
4. Melatih konsentrasi anak, pada papan permainan ada tanda panah apakah anak faham dengan arah jalannya atau tidak.
5. Melatih sikap sportif jika anak kalah dalam permainan dan menghargai kepada anak yang menang.
6.

Melatih interaksi anak dengan orang lain sehingga anak mampu memahami sifat teman-temannya.
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1. Novia Nur Lisa
2. Joko Pamungkas, M.Pd.

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•
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Prospektif
Skala Labb
HAKI nomor C00201705863
Sekolah

Membuat Kognitif Anak Lebih Baik

PENGUATAN RESILIENSI SEKOLAH BERBASIS MODAL
SOSIAL: SOLUSI CERDAS PENDIDIKAN MITIGASI BENCANA

Mitigasi membutuhkan pendekatan yang komprehensif yakni mitigasi struktural dan non-struktural. Pendidikan mitigasi
sangat penting untuk mendukung mitigasi yang bersifat non-struktural. Sinergitas untuk pendidikan mitigasi bencana harus
dibangun oleh kekuatan modal sosial dan resiliensi sekolah. Modal sosial sebagai energi sosial dalam struktur masyarakat
harus diikuatkan oleh seluruh elemen masyarakat untuk siaga dalam merespon bencana. Resiliensi dibutuhkan karena
“everyday resilience”. Resiliensi merupakan proses mengembangkan kapasitas untuk bertahan dalam menghadapi tantangan
fisik, sosial, dan emosional. Tujuan membangun resiliensi sekolah agar sekolah memiliki daya tahan dan daya adaptasi dalam
mitigasi bencana. dengan melakukan tindakan yang proaktif, antisipatif dan inovatif. Resiliensi sekolah dibangun oleh dua
aspek pokok yakni: yakni dengan mitigate risk factor in enviroment dan build resilienscy in the environment. Adapun penguatan
resiliensi sekolah ditentukan oleh enam variabel, yakni: increase bonding, set clear and consistent boundaries, teach life skills,
provide caring and support, set and communicate high expectations, dan provide opportunities for meaningful participation
(Henderson & Milstein, 2003). Membangun resiliensi sekolah membutuhkan sinergitas sosial guru dan siswa. Resiliensi
personal dapat dikuatkan dengan mengembangkan tujuh kemampuan, yaitu: regulasi emosi, kontrol impuls, empati,
optimisme, analisis kausal, self-efficacy, dan reaching out. Ketujuh kemampuan tersebut disebut juga sebagai tujuh faktor
resiliensi.
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Kemanfaatan :
• Produk dapat digunakan untuk pengintegrasian
pengetahuan tentang mitigasi di sekolah dari aspek
penguatan modal sosial di sekolah, pengayaan materi
pembelajaran, instrument: resiliesi sekolah, resiliensi guru,
tingkat ORID (obyektive, reflective, interpretative,
decision); dan tingkat pengetahuan tentang kebencanaan;
serta CD Interaktif.

Modal sosial menjadikan sekolah lebih resiliens dalam
menghadapi bencana
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Keunggulan :
• Proses pembelajaran dilakukan dengan pengembangan
penguatan modal sosial dan resiliensi sekolah dengan
metode Experiential learning yang dinilai mampu untuk
membangun kesadaran diri tentang pentingnya berperan
dalam mitigasi bencana.
• Proses pembelajaran dimulai dengan pengukuran dan
pengembangan terkait dengan: 1) pemetaan modal sosial,
tingkat ORID, tingkat pengetahuan kebencanaan ; 2)
resiliensi dalam level sekolah dan level individual yang
sangat dibutuhkan dalam membangun resiliensi
masyarakat pada daerah rawan bencana untuk mitigasi
bencana.

1.
2.
3.
4.

Prof. Dr.Siti Irene Astuti Dwiningrum, M.Si ( Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta)
Dr. Suwarjo (Fakultas Ilmu Pendidikan Universita Negeri Yogyakarta)
Drs. Sudaryono, S.U (Fakultas Psikologi Univeristas Ailangga Surabaya)
Dra. Prihastuti, S.U (Fakultas Psikologi Univeristas Ailangga Surabaya)

Prospektif Inovasi:
•
•
•

Prospektif
Hak Cipta 091312 dan 091313
Sekolah

Kategori Teknologi:
•

Social and education
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Batik Sebagai Budaya
Indonesia Menggunakan
Teknologi Augmented
Reality
Batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang mengandung simbol dan filosofi mendalam kehidupan manusia. Tapi
hari ini, generasi muda Indonesia tidak memahami dan mengenali keragaman motif batik Indonesia. Dengan perkembangan
teknologi canggih dalam inovasi ini dikembangkan media pembelajaran untuk mengenal motif Indonesia, berbasis
augmented reality, dengan pengembangan pada aplikasi android. Model pengembangan aplikasi yang digunakan adalah
Waterfall Model yang terdiri dari analisis, desain, implementasi dan pengujian. Pengembangan aplikasi menggunakan alat
pengembangan yaitu Unity 3D, mono-develop euphoria, dan augmented reality pelacakan tanpa penanda. Hasil analisa
kualitas untuk Batik Detector dalam aspek efisiensi kinerja memenuhi standar Little Eye yaitu 15%. Aspek kesesuaian fungsional
adalah 100%, dan memenuhi aspek kompatibilitas. Aplikasi tingkat kelayakan berdasarkan pendapat ahli media memperoleh
rata-rata 4,31 dalam kategori sangat layak, ahli materi adalah 100% dalam kategori valid, dan dari pengguna (usability) adalah
82,47%. Dapat disimpulkan bahwa aplikasi "Batik Detector" sangat layak sebagai media pembelajaran untuk motif Batik
Indonesia.
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Kemanfaatan dan Keunggulan Inovasi
•

Memudahkan generasi muda / siswa/ masyarakat umum untuk mengenal dan Belajar Motif Batik Indonesia

•

Dikembangkan Menggunakan ANDROID / Smart Phone, dimana hamper semua orang mempunyai HP
Android

•

Teknologi berbasis Augmented Reality, shg sangat menarik

1. Hardika Dwi Hermawan
2. Dr. Fatchul Arifin, MT
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Prospektif Inovasi:
•
•
•
•
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Prospektif
Sertifikasi hak cipta, Nomor: C00201504204
Sekolah
Masyarakat Umum

Kategori Teknologi:
•

Electronic, IT & Telecomunication

MODEL KIE (Komunikasi
Informasi Edukasi)
UNTUK PENDIDIKAN
KARAKTER MASYARAKAT
MARGINAL

Produk Inovasi KIE (Komunikasi Inovasi Edukasi) memudahkan para orang tua untuk memahami isi pesan yang disampaikan
karena pesan itu dikemas secara komunikatif dengan metode yang dinovatif dan edukatif. Produk ini dengan mudah dapat
dipahami dan menambah pengetahuan orang tua pada masyarakat marginal yang umumnya berpendidikan rendah, tentang
(1) pentingnya pengembangan karakter anak ke arah yang baik dan positif; (2) tindakan yang dapat dilakukan orang tua dalam
mengembangkan karakter anak ke arah baik dan positif; (3) Contoh-contoh yang seharusnya dilakukan orang tua pada anak
dan yang tidak boleh dilakukan.
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Motto :

LAKUKAN INOVASI DALAM

MENDIDIK ANAK YANG
BERKARAKTER

68

Kemanfaatan:
Inovasi yang dihasilkan dapat menjadi pedoman bagi orang
tua/guru-guru PAUD; TK dan SD Serta pemerhati anak dalam
menerapkan dan mengembangkan Karakter anak ke arah yang
baik dan positif, terutama di masyarakat marginal
Keunggulan:
Inovasi yang dihasilkan memakai model KIE (Komunikasi
Informasi Edukasi). Pesan yang disampaikan memiliki
keunggulan yang mudah dikomunikasikan walaupun berisi
Informasi Edukatif; karena menggunakan gambar-gambar dan
penjelasan singkat tetapi jelas.

Inovator:
1. Prof. Dr. Farida Hanum, M.SI.
2. Dr. Arif Rohman, M.Si.
3. Sisca Rahmadonna, M.Pd.

Prospektif Inovasi:

Kategori Teknologi:

•
•
•
•

•

Prospektif
Produk buku Panduan
Sudah memperoleh Hak Cipta
Sudah diterbitkan dan dipasarkan

Social and Education
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RESPECT-EDU
UNTUK MENCEGAH BULLYING
DI SEKOLAH

Pengembangan karakter melalui pendidikan masih diwarnai deviasi sosial yang mencerminkan lunturnya nilai luhur bangsa.
Pengembangan model pendidikan respect ini berawal dari keprihatinan terhadap kasus kekerasan dalam institusi pendidikan,
khususnya bullying di sekolah. Bullying adalah kekerasan yang terjadi karena ketidakseimbangan kekuatan dan dilakukan
secara berulang. Kenyataan tersebut memerlukan kontribusi solutif sebagai alternatif rekayasa sosial untuk mengeliminasi
bullying dan membangun kolektivitas di sekolah. Menghargai diri sendiri maupun orang lain dapat mencegah konflik dan
mengharmoniskan interaksi sosial dalam kebhinnekaan. Model pendidikan respect yang diadopsi dari Scotlandia dan
diadaptasi sesuai konteks sosio-budaya Indonesia ini bertujuan untuk: a) mengembangkan pengetahuan, sikap, dan
keterampilan guru dalam mencegah bullying, b) mengembangkan sensitivitas dan responsivitas guru dalam menangani
bullying, dan c) mengurangi bullying. Pendidikan respect telah diimplementasikan di sejumlah sekolah dengan hasil efektif
untuk mendukung kebijakan sekolah ramah anak dan transformasi sekolah dalam mewujudkan kultur yang kondusif. Model
pendidikan respect berupa: modul, toolkit, dan merchandise untuk mengkampanyekan anti-bullying.
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Kemanfaatan

Ingin damai jangan bertikai,

dunia aman tanpa kekerasan

Inovasi yang dikembangkan merupakan upaya untuk mengatasi
konflik, kekerasan dan bullying yang potensial terjadi dalam
masyarakat majemuk maupun di sekolah. Respect (menghargai)
merupakan salah satu nilai karakter yang penting sebagai acuan
hidup komunitas sekolah dalam membangun kolektivitas yang
harmonis.

Keunggulan
Perbedaan inovasi yang dikembangkan dengan inovasi yang lain
terletak pada penggunaan multi metode, materi, media, dan
strategi pelatihan yang tidak hanya mengembangkan
pemahaman (kognitif) peserta, namun juga mengembangkan
sensitivitas (afektif) terhadap persoalan bullying, dan
responsivitas dalam menangani bullying, baik dalam pemberian
bantuan kepada korban maupun penanganan terhadap pelaku
bullying di sekolah.
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1. Dr. Ariefa Efianingrum, M.Si.
2. Dr. Mami Hajaroh, M.Pd.
3. Dr. L. Andriani Purwastuti, M.Hum.
4. Dr. Rukiyati, M.Hum.
5. Joko Sri Sukardi, M.Si.
6. L. Hendrowibowo, M.Pd.

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•
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Prospektif
Prototype
Belum Dipatenkan/Hak Cipta (akan dipatenkan)
Inisiasi Kebijakan Pendidikan di daerah dn di sekolah

Kategori Teknologi:
•

Social & Economic Concerns (Education)

KOREOGRAFI ALAM:
NEW PARADIGM CONCEPT

Inovasi dalam Koreografi adalah penataan tari yang mengeksplorasi secara kreatif tema inovatif variatif dalam
penuangan gerak tari, yang selama ini selalu terbentuk pada wujud dari gerakan yang terbatas pada yang dipikirkannya.
Inovasi dilakukan untuk mengenali, menganalisis, memahami ketubuhan, dan inovatif tema yang variatif. Melatih
sensitivitas seluruh indra, agar dapat menangkap sinyal sinyal dari lingkungan sekitar untuk diketahui suatu hal yang
tidak kasat mata yang jarang dilakukan oleh orang lain.
Melatih kepekaan indra penari dalam peningkatan kualitas hidupnya, sadar akan kemampuan tubuhnya.
Dilakukan dengan berinteraksi dengan alam lingkungan, ritus meruang proses menentukan ruang yang akan dijadikan
penggarapan koreografi dengan topik atau konsep seni. Ritus tematik, menggali persoalan yang dijumpai di
masyarakat dan visi yang akan disampaikan ke khalayak. Ritus kontemplasi, tindakan pengendapan dan perenungan
tanpa melibatkan emosi. Tarian dihadirkan di masyarakat apa adanya tanpa rekayasa panggung, tetapi tetap unik
pada masa sekarang.
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Menari menciptakan imaji

74

• Memberikan kesadaran bahwa kemampuan tubuh terutama
sensitivitas dapat dilatihkan
• Pelaku bergerak tidak dengan menari, namun menggunakan
filosofi tari Jawa alusan yang mengalir terus menerus, tenang,
lambat, pelan dan terkendali emosinya
• Merupakan metode latihan tari yang sederhana namun besar
manfaatnya bisa dikembangkan terus hingga menemukan
wujud imajinasinya yang pas
• Meningkatkan kecerdasan tubuh, menyadarkan dianugerahi
tubuh yang cerdas di samping akal pikiran yang kreatif.
• Kecerdasan tubuh penari/pemerhati tari semakin
disosialisasikan, akan menjadi perhatian bagi masyarakat
yang tertarik dengan gerak sebagai sarana hidup sehat.

1. Dra. Trie Wahyuni, M.Pd.
2. Dr. Hendro Martono, M.Sn.
3. Mugiyono Kasido, S.Sn.

Prospektif Inovasi:
•

Prospektif
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Printer Plotter Pola Batik:
Inovasi Peningkatan Kinerja
dan Produktivitas

Printer Plotter Pola Batik (P3B) merupakan inovasi baru yang berbeda dengan produk sebelumnya di pasaran yang langsung
mencetak dengan lilin batik atau yang disebut batik printing (tiruan batik). Hasil P3B berupa pola batik yang masih mentah
menggunakaan pensil, sehingga pembatik masih harus mencanting sebagai proses pemberian malam dan hasilnya adalah
batik tulis asli. Proses desain pola/ motif dilakukan menggunakan bantuan software komputer dengan tampilan yang ramah
dengan pengguna.
Kegunaan secara khusus produk teknologi P3B adalah mempercepat salah satu tahapan yang membutuhkan waktu
mencapai 1-2 bulan yaitu pada tahapan pertama yaitu pada saat pembuatan pola/ motif batik.
Printer Plotter Pola Batik (P3B) mampu menggambar pola batik yang nantinya akan digunakan untuk membatik, sehingga
pembatik akan sangat terbantu tanpa harus menggambar pola batik terlebih dahulu pada kertas sebelum membatik. Dari
hasil pola yang telah dikerjakan mesin P3B ini, pembatik hanya tinggal membatik dengan lilin batik di kain tersebut.
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Kemanfaatan:

Mengiringi Budaya dengan

Teknologi

a. Menanamkan budaya membatik sebagai warisan budaya nasional
b. Memberikan sentuhan teknologi untuk menarik peminat pemuda dan
masyarakat tanpa mengurangi nilai dari budaya membatik.
c. Meningkatkan kreativitas pembatik dengan motif-motif yang
terbarukan
d. Membantu pembatik dalam menggambar pola batik sesuai yang
diinginkan pembatik.

Keunggulan:
a. Pengendalian Otomatis
P3B merupakan teknologi printer batik yang dapat menggambar motif
batik secara otomatis dari motif batik yang telah dipilih untuk digambar
oleh mesin P3B ini, dimana proses ini akan sangat memudahkan pembatik
untuk membuat pola motif batik yang akan dibatik dengan lebih presisi
dan efektif.
b. Integration System
P3B yaitu mesin ini mempunyai yang memudahkan pembatik untuk
menggunakannya karena mesin P3B dibuat secara otomatis dan
terintegrasi dengan aplikasi. Aplikasi ini mampu memberikan gambaran
secara visual dan nyata dengan cara memilih jenis batik yang diinginkan,
maka kemudian pengguna dapat mencetak pola batik melalui mesin P3B.

77

1. Aditya Dimas Daniel Saputra
2. Dian Pertiwi

Prospektif Inovasi:
•
•
•
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Prospektif
Paen terdaftar (S00201709051)
Pasar: industri, sekolah, masyarakat umum

Kategori Teknologi:
•

Electronics, IT, & Telecommunications

ASTROBIKE : Upgrader
Sepeda Listrik Berbasis
Smartphone
ASTROBIKE (Sepeda Listrik Berbasis Android) adalah transportasi ramah
lingkungan yang unggul dalam teknologi dan inovasi. Teknologi yang
diusung oleh ASTROBIKE meliputi aplikasi android (untuk monitoring, lock
system, riding history, GPS navigation), double charging system, auto
charge off, auto shutdown dan beberapa teknologi permintaan costumer.
Tidak hanya teknologi, ASTROBIKE juga unggul dalam inovasi meliputi
variasi mode kecepatan, desain asli sepeda, strategi marketing, packaging,
hingga creative advertisement pada tema kearifan budaya lokal Indonesia.
Melihat kualitasnya ASTROBIKE tidak hanya sekedar sepeda listrik pada
umumnya. ASTROBIKE memberikan terobosan-terobosan inovasi agar
masyarakat umum dapat tertarik dan berpindah pada transportasi ramah
lingkungan ini. ASTROBIKE menjamin perjalanan anda semakin cepat,
tanpa polusi udara/ suara, dan menambah citra/ karisma anda saat
berkendara.
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•
•

Soul of Your Bike
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•
•
•
•

Sebagai alat transportasi ramah lingkungan
Dapat digunakan untuk bersepeda (gowes/pedal) dan dapat juga
menggunakan gas (fleksibel). Fleksibel sesuai kebutuhan
Dapat memonitoring kecepatan, baterai, posisi dll.
Sebagai media promosi instansi karena ASTROBIKE dapat
mengeluarkan iklan instansi tersebut pada aplikasi sepedanya
Android berguna sebagai system protected on bike
Sebagai kendaraan yang menambah sensasi ketika digunakan karena
ASTROBIKE memiliki teknologi terbarukan (belum familiar sehingga
menjadi pusat perhatian)

1.
2.
3.
4.
5.

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•

Prospektif
Inovasi sudah masuk industri
Paten terdaftar tahun 2016 HAKI P14201600007,
tahun 2017 HAKI P00201709053
Pasar: industri, sekolah, rumah sakit, departemen
pertahanan, kementerian, pemerintah, masyarakat
umum, perhotelan, pariwisata, objek wisata

I Gede Dangin B K S N
Slamet Riyanto
Muh Hadi Abdul Aziz
Azizah Durroh Fauz
Brian Dwi Murdianto

Kategori Teknologi:
•
•

Electronics, IT, & Telecommunications
Industrial Manufacturing, Material, and
Transportation Technology
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Volcansmart Berbasis
Smartphone Android: Solusi
Cerdas Deteksi Dini Gunung Berapi

Masyarakat lereng gunungapi selama ini tidak mendapatkan informasi secara cepat pada saat erupsi akan terjadi, sehingga
meyebabkan adanya korban jiwa. Perkembangan teknologi masa kini telah memunculkan suatu layanan Android yang dapat
digunakan untuk mengakses segala informasi secara cepat. Penyelamatan banyak jiwa sebelum erupsi terjadi sangat
dibutuhkan, oleh karena itu diperlukan informasi yang dapat digunakan masyarakat secara langsung, melalui aplikasi EWS
Gunungapi di smartphone Android dan Web. Metode yang digunakan berupa model Linier Sequential Model (LSM) yang
terdiri dari 5 tahapan, yaitu: (1) tahap analisis dan studi literatur; (2) desain/perancangan sistem; (3) perakitan hardware
(assembly hardware); (4) pengkodean (coding-software); dan (5) pengujian. Hasil dari produk EWS Gunungapi adalah: (1)
Alat detektor EWS Gunungapi; (2) Web EWS Gunungapi; (3) Aplikasi EWS Gunungapi; dan (4) Buku Pedoman EWS
Gunungapi. Produk EWS Gunungapi mengenai hubungan parameter suhu permukaan lahan dan Level Peringatan Gunungapi
Indonesia untuk mitigasi pra bahaya erupsi Gunungapi.
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Kemanfaatan:
•

Mari Kita Bangun Negeri
dengan Menyelamatkan
Banyak Jiwa

•
•
•

Meningkatkan Kapasitas dan memperkokoh Kesiapsiagaan
Masyarakat Lereng Gunungapi dalam Menghadapi Bahaya Erupsi
Gunungapi
Meminimalisir Korban Jiwa maupun Korban Harta Benda melalui
informasi yang cepat dan aktual, berdasarkan riset berlanjut dari tahun
2017 hingga sekarang, bahkan yang akan datang.
Memberikan alternatif analisis berupa analisis spasial dan analisis
thermal dalam menentukan arahan mitigasi bencana Gunungapi
Dapat menyediakan informasi arahan pengembangan yang terdapat di
Lereng Gunungapi

Keunggulan:
•

•
•

Memberikan dan menyediakan informasi tentang kondisi terkini
fisiografi Gunungapi Merapi, arahan evakuasi baik untuk Lembaga
maupun masyarakat, informasi indeks eksplosivitas Gunungapi, dan
radius Aman Gunungapi
Memberikan informasi suhu permukaan lahan Gunungapi Merapi
secara grafik dan pengukuran suhu sekarang, suhu tertinggi, suhu ratarata dan suhu terendah Gunungapi
Memberikan dan menyediakan informasi tentang Kearifan Lokal
Gunungapi Merapi dan Hubungannya Terhadap Bahaya Erupsi Merapi
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1. Singgih Bekti Worsito,
2. Roni Marudut Situmorang,
3. Anjasmoro Adi Nugroho,
4. Suhadi Purwantara,M.Si.

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•
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Prospektif
Inovasi siap dikomersialkan
Proses Pengajuan Paten/Hak Cipta
Kementerian, Masyarakat Umum

Kategori Teknologi:
•
•
•
•

Electronics, IT & Telecommunications
Physical and Exact Sciences
Measurements & Standards
Protecting Man & Environment

Inovasi Media Anggrek
Berbasis Pati Ganyong
Pemadat medium kultur in vitro yang umum dan populer digunakan adalah agar. Agar merupakan zat seperti jelly yang didapatkan dari
rumput laut. Saat ini, produksi rumput laut dalam negeri mengalami penurunan sehingga persediaanya terbatas. Hal tersebut diakibatkan
oleh pergeseran fungsi lahan budidaya rumput laut yang beralih menjadi daerah pariwisata dan pertambangan. Menanggapi keterbatasan
tersebut maka perlu dilakukan penggalian potensi jenis pemadat dari bahan lain yang mudah ditemukan.
Pati yang berasal dari umbi atau biji dari berbagai jenis tanaman (seperti: pati beras, jagung, kentang, singkong) diketahui dapat digunakan
sebagai pemadat alternatif untuk medium kultur in vitro tumbuhan. Selain berfungsi sebagai pemadat, pati juga mengandung nutrisi dan
zat pengatur tumbuh (ZPT) yang penting untuk memacu pertumbuhan tanaman Salah satu jenis tanaman asli Indonesia penghasil pati
yang berpotensi untuk dijadikan pemadat medium kultur in vitro adalah ganyong.
Ganyong (Canna discolor Lindl.) adalah tanaman rimpang yang mudah dijumpai di daerah DIY khususnya kulonprogo dan gunung kidul.
Tanaman kaya pati ini, mampu hidup subur di dataran rendah. menurut data dari Kementerian Kesehatan, setiap 100 g ganyong
mengandung nutrisi beberapa diantaranya adalah 21 g kalsium, 70 g fosfor, 1,9 mg zat besi, 0,1 mg vit B1, dan 75 g air.
Pati umbi ganyong didapatkan dari endapan perasan parutan umbi ganyong. Endapan tersebut dikeringkan di bawah sinar matahari
selama sehari kemudian diayak sehingga diperoleh bubuk pati ganyong yang halus. Pati umbi ganyong dapat diaplikasikan dalam medium
kultur in vitro sebanyak 85g/liter. Penambahan pati umbi ganyong dengan konsentrasi tersebut juga telah terbukti mampu meningkatkan
pertumbuhan anggrek secara in vitro.
Inovasi ini diharapkan mampu menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan pemadat medium kultur in vitro, menggali potensi lokal
dan meningkatkan nilai jual terhadap sumber daya hayati lokal yogyakarta. Sesuai dengan himbauan menteri dalam negeri Cahyo Kumolo
yang menyerukan kepada tiap daerah untuk menggali potensi lokal masing-masing dan meningkatkan nilai jual produk lokal dalam
menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
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Kemanfaatan :
tepung ganyong dapat menjadi alternatif pemadat medium kultur in
vitro anggrek

Modern practise with local

resources

86

Keunggulan :
pemadat medium kultur in vitro dari tepung ganyong mampu
meningkatkan pertumbuhan bibit anggrek sehingga dapat
meningkatkan minat masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bibit
anggrek baik untuk pasar nasional maupun internasional

1.
2.
3.
4.
5.

Afrizal haris
Isvi Ria Nur Afit
Erliza Cikal Arthalina
Amaliyah Rahayu
Dr. Ixora Sartika Mercuriani, M.Si

Prospektif Inovasi:
•

Prospektif

Kategori Teknologi:
•

Agriculture
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KLASIKA Berbasis
Android

88

Latar belakang pembuatan produk ini adalah
penggunaan perangkat mobile yang sangat lumrah bagi
peserta didik saat ini. Familiarnya peserta didik dalam
menggunakan smartphone dapat dimanfaatkan dalam
pembelajaran. Mengintegrasikan kearifan lokal dengan
kemajuan teknologi, seperti smartphone menjadi suatu
alternatif media pembelajaran yang menarik bagi peserta
didik. Hal ini karena di dalam kearifan lokal kincir air
terdapat konsep-konsep fisika yang dapat ditampilkan
dengan menarik melalui gambar dan animasi pada
aplikasi android.
Tujuan pembuatan produk ini adalah untuk
menghasilkan media pembelajaran yang berbasis
kearifan local kincir air. Produk disusun dengan bantuan
program Adobe Flash Profesional kemudian di convert
menjadi aplikasi android sehingga dapat dioperasikan di
smartphone peserta didik dan guru. Dengan penggunaan
produk ini dalam pembelajaran dapat meningkatkan
kemampuan representasi vektor dan diagram peserta
didik, sekaligus mengangkat nilai-nilai kearifan lokal
Indonesia, khususnya kincir air.

•
•

Klasika : Kearifan Lokal

dalam Pembelajaran Fisika

•

Menjadi media pembelajaran yang menarik dalam pembelajaran
fisika
Memperkenalkan kerifan lokal Indonesia kincir air kepada generasi
muda.
Memadukan dua hal yang bertolak belakang yaitu: kearifan lokal
tradisional masyarakat dengan kemajuan teknologi yang sedang
digandrungi oleh peserta didik masa kini. Hal ini menjadi keunikan
dan nilai inovasi dari produk ini.
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1. Miftahul Husna, M.Pd
2. Dr. Heru Kuswanto, M.Si
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Prospektif Inovasi:

Kategori Teknologi:

•
•
•
•

•

Prospektif
Inovasi siap dikomersialkan
Proses Pengajuan Paten/Hak Cipta
Pasar: Industri, Kementerian

Electronicsg, IT, & Telecommunications

TUNGKU KRUSIBEL
KOMPAK: PRAKTIK
PENGECORAN LEBIH
PRAKTIS

Tungku krusibel kompak dikembangkan untuk praktik pengecoran. Tungku ini dapat juga
diaplikasikan pada indutri kecil. Sebuah kompor gas tekanan tinggi digunakan sebagai
penyedia sumber panas dari LPG. Tungku kruibel kompak terdiri dari rangka dan tungku.
Rangka berdimensi (46x46x32) cm sedang tungku berdiamter 45 cm dan tinggi 50 cm. Rangka
dibuat dari besi profil (40x40x3) mm sedang tungku dapat dibuat dari drum bekas atau plat
baja tebal 2 mm yang diroll. Bagian dalam tungku dilapis bata tahan api yang direkatkan
dengan semen api. Kowi di dalam tungku dapat menampung 6 kg aluminium cair. Tungku
dapat mencapai suhu 785 0C dan mampu mencairkan 3 kg aluminium dalam waktu 35-45
menit.
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Pengecoran Jadi Mudah

dengan Tungku Krusibel

Kompak
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Kemanfaatan:
• Untuk pembelajaran praktik pengecoran di SMK, Untuk
pembuatan produk berukuran kecil dan medium berbasis
aluminium di UMKM, Untuk membuat produk souvenir pada
industri rumahan.
Keunggulan:
• Ringkas, kompak, hemat energi, pengoperasian dan perawatan
mudah, biaya operasional murah.

1.
2.
3.
4.
5.

Arianto Leman Soemowidagdo, M.T.
Drs. Tiwan, ST.,MT.
Dr. Sutopo, S.Pd.,M.T.
Drs. Nurdjito, M.Pd.
Muhammad Nur Ilyas, A.Md.T.

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•

Prospektif
Inovasi siap dikomersialkan
Nomor Pendaftaran Paten: S00201706161
Pasar: Sekolah, Kementerian, Pemerintah, UMKM,
Masyarakat umum

Kategori Teknologi:
•
•

Industrial Manufacturing, Material, and Transportation
Technology
Other Industrial Technologies
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Weapon Robot V.1
Produk Senjata untuk
Pertahanan dan
Keamanan
Weapon Robot V.1 adalah produk tank yang dilengkapi senjata untuk mengenali musuh dan menyerang melalui kecerdasan
buatan. Kendaraan tempur ini multipurposes dapat diaplikasikan pada keperluan mata-mata, kendaraan serbu, dan
kendaran pelindung infanteri. Mobilisasi yang fleksibel menggunakan sistem penggerak caterpillar track, penggerak hybrid,
tipe senjata gatling gun. Sistem bidik yang digunakan menggunakan laser dan telescope, memiliki dual mode operasi yaitu
auto dan manual. Kemampuan tembak disesuaikan dengan medan perang sesuai dengan karakter geografis Indonesia dan
telah dipasang stabiliser untuk meletakkan senjata jika berada di medan tidak rata. Sumber tenaga dengan sistem dual
channel yaitu baterai accu dan genset memungkinkan kondisi untuk pengisian mandiri. Produk senjata yang digunakan
melalui kerjasama dengan PT. Pindad Indonesia guna memastikan presisi dan uji tembak. Target operasionalnya adalah
tentara Angkatan Darat baik Infanteri maupun Batalyon. Tentara dibekali dengan kemampuan pengoperasian software dan
konfigurasi robot. Alat ini merupakan benteng pertahanan keamanan terdepan sebelum tentara masuk ke daerah musuh,
baik pemetaan, menyerang atau bertempur
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•
•
•
•
•

Fokus – Akurat –

Semangat – Tepat (FAST)

•
•

Tank menggunakan sistem penggerak catterpillar track
Sistem penggerak hybrid
Tipe senjata gutling gun caliber 7,62 x 51 mm NATO
Sistem bidik laser dan telescope dan integrasi dengan kamera HD
Membantu TNI AD sebagai pasukan terdepan mendapatkan
informasi dengan Artifial Intelegent serta tindakan pertama untuk
menyerang musuh
Mendukung IoT dan aplikasi Android
Mengenalkan masyarakat akan teknologi lebih dekat
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1.
2.
3.
4.

Ponco Walipranoto, M.Pd.
Rizki Edi Juwanto, M.Pd.
Rio Nurtantyana, S.Pd.
Widiasto, S.Pd.

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•
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Prospektif
Prototype
Proses Pengajuan Paten/Hak Cipta
Pasar: Industri, Departemen Pertahanan,
Kementerian, Pemerintah

Kategori Teknologi:
•
•
•

Electronics, IT, & Telecommunications
Industrial Manufacturing, Material, and Transportation
Technology
Other Industrial Technologies

“TELURBAIK FARM”:
Inovasi Sistem
Peternakan Ayam
Petelur
Dewasa ini peternak ayam dituntut mengurangi polusi udara
yang ditimbulkan dari kotoran ayam. Bagi peternakan rakyat
tentu hal ini menjadi kendala. Dengan adanya inovasi sistem
peternakan ayam “Telurbaik Farm” yang berbasis closed house
peternak tidak perlu khawatir menyebabkan polusi disekitar
kandang. Kami menerapkan beberapa teknologi untuk
mendukung terciptanya peternakan bersih ramah lingkungan,
ayam lebih sehat optimal dalam produksi diantaranya: (1) 1.
Mixer Horisontal, (2) Automatic feeder, (3) Belt conveyor untuk
kotoran ayam, (4) Blower (exhaust fan) dan cooling pad, (5)
Instalasi Speaker.
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Kemanfaatan :
•
•

Peternakan ramah

lingkungan, menyerap

SDM lokal terbang
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Kesehatan peternak & lingkungan sekitar peternakan lebih sehat
tanpa polusi
Mengamankan stok komoditas telur. Karena telur merupakan
sembako bagi seluruh masyarakat, terlebih telur sumber protein
hewani yang ekonomis

Keunggulan :
•
•

Merubah konsep bahwa lingkungan peternakan itu bersih dan
higienis
Dapat memproduksi telur ayam kualitas A mengacu pada SNI

1. Aditya Mahardika Pradana
2. Adhe Herlambang

Prospektif Inovasi:
•

Prospektif

Kategori Teknologi:
•

Agrofood Industry
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Fanderle: Inovasi Sepeda
Mesin Bertuas Ganda

Sepeda dengan konsep klasik dan unik menjadi kebutuhan masyarakat. Selain itu, sepeda multifungsi dibutuhkan oleh
masyarakat modern. Berawal dari hobi dan kecintaan terhadap kendaraan klasik dipadukan dengan keterampilan berkreasi
dan keinginan untuk menciptakan peluang bisnis, tim mengembangkan sepeda mesin klasik bertuas ganda dengan nama
Fanderle. Fanderle dibuat dengan memadukan sistem kayuh manual dan mesin. Fanderle menggunakan konsep sistem tuas
ganda yang memungkinkan pengendara untuk memilih mode sepeda. Pengendara dapat mengaktifkan mode manual sepeda
untuk sistem kayuh biasa. Di sisi lain, pengendara dapat mengaktifkan mode mesin ketika pengendara membutuhkan waktu
yang lebih singkat untuk menempuh jarak yang cukup jauh sehingga lebih efisien. Fanderle memiliki rangka besi baja yang
kuat dan stabil ketika melaju kencang, menggunakan mesin berkapasitas 35 cc yang memungkinkan sepeda dapat melaju
dengan kecepatan sampai dengan 45 km/jam, serta tidak memerlukan isi ulang baterai untuk mengisi daya mesin.
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Manfaat:
•
•

Tetap Sehat Tanpa Lelah

•

Fanderle mendukung gerakan “ayo bersepeda” dan “ayo
berolahraga”.
Fanderle dapat digunakan bagi pengendara sepeda yang
memiliki usia lanjut. Mereka tidak perlu khawatir kelelahan.
Mereka tetap bisa menikmati bersepeda, saat lelah tinggal
mengganti mode mesin.
Fanderle menjadi alat transportasi yang dapat digunakan untuk
efisiensi waktu, tenaga, dan biaya.

Keunggulan:
•
•
•
•

Desain sepeda klasik dan terbatas (limited edition).
Fanderle menggunakan konsep sistem tuas ganda yang
memungkinkan pengendara memilih mode sepeda, kayuh
manual dan atau mesin.
Fanderle menggunakan mesin berkapasitas 35 cc yang
memungkinkan sepeda dapat melaju dengan kecepatan sampai
dengan 45 km/jam.
Fanderle tidak menggunakan baterai sebagai sumber energi
seperti sepeda listrik sehingga tidak tidak perlu diisi ulang.
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1. Endra Murti Sagoro, M.Sc.
2. Moch. Wakhid
3. Dr. Mujiyono, M.T., W.Eng.

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•

102

Prospektif
Inovasi sudah masuk industri
Paten Terdaftar (P00201709036)
Pasar: Masyarakat umum

Kategori Teknologi:
•

Industrial Manufacturing, Material, and Transportation
Technology

D&H HP-515 TEST (Draw and Hold HP
(Heru Prasetyo) 515 (Siswantoyo). Alat
untuk tes kekuatan dan daya tahan otot
lengan olahraga panahan berbasis digitec.
D&H HP-515 TEST merupakan alat ukur kekuatan dan daya tahan otot lengan untuk olahraga
panahan yang berbasis digitec. Latar belakang dikembangkannya D&H HP-515 TEST
berdasarkan berbagai permasalahan yang ada di dalam olahraga panahan yang terkait
dengan kebutuhan alat ukur kekuatan dan daya tahan otot lengan yang spesifik untuk
olahraga panahan yang selama ini belum ada di Indonesia. Mayoritas pusat pembinaan
olahraga panahan di Indonesia mengukur kekuatan dan daya tahan dengan tes push up dan
tes menahan berat tubuh dengan satu tangan atau menggunakan alat-alat yang belum
standart, contohnya menarik timbangan untuk mengukur kekuatan dan menarik busur dan
menahanya selama mungkin untuk mengukur daya tahan. Tujuan pengembangan alat ini
adalah dapat mengukur kekuatan dan daya tahan otot lengan atlet panahan dengan valid dan
reliabel, mengingat kekuatan dan daya tahan otot lengan merupakan komponen fisik paling
utama untuk menunjang prestasi atlet. Alat ini di desain menyerupai busur sesunggunya baik
dari bentuk maupun beratnya dan saat ini D&H HP-515 BOW TEST sudah siap digunakan dan
disebar luaskan.
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•

Cerdas, Tepat, Akurat
Cerdas berbasis digital,

Tepat untuk mengukur,
Akurat dalam hasil
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•

Dapat digunakan untuk menunjang pembinaan olahraga panahan di
Indonesia, menjadi alat ukur kekuatan dan daya tahan otot lengan
yang valid dan reliabel yang selama ini belum ada di Indonesia, serta
mengatasi bedanya penggunaan instrument untuk mengukur
kekuatan dan daya tahan otot lengan pada masing-masing daerah di
Indonesia
Peluang industry perlatan olahraga produk Indonesia yang sangat
luas serta berani bersaing dengan produk luar negeri.

1. Heru Prasetyo, S.Pd
2. Prof. Dr. Siswantoyo, M.Kes, AIFO.

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•

Sangat Prospektif
Inovasi siap dikomersialkan
Belum Dipatenkan/Hak Cipta
Pasar: Masyarakat umum, club, altel, organisasi
olahraga dalam dan luar negeri

Kategori Teknologi:
•
•
•

Industrial Manufacturing, Material, and Transportation
Technology
Physical and Exact Sciences
Measurements & Standards
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Mesin Printik Sebagai
Pengolah Es Krim JARIT
(Jamu Racik Motif Batik)
Es Krim merupakan jenis kuliner yang sangat populer di kalangan masyarakat. Es krim dapat dikembangkan baik dari segi
rasa maupun bentuk produk yang unikdan berbasis kearifan lokal. Dari segi rasa, es krim dapat dikembangkan dengan varian
rasa jamu racik khas Indonesia sehingga es krim dapat dijadikan produk yang berkhasiat dan menyehatkan. Sedangkan dari
segi bentuk, es krim dapat dikembangkan dengan varian motif batik sebagai salah satu icon warisan budaya unggulan
Indonesia.
Oleh karena itu, tim tergerak untuk mengembangkan gagasan inovasi berupa mesin printik sebagai mesin pembuat es krim
berbasis jamu dan batik. Adapun tujuan utama program ini adalah untuk menciptakan prototype inovasi pengolahan es krim
berbasis jamu dan batik.
Sedangkan, proses pengembangan gagasan meliputi: 1) mendesain dan menanufaktur mesin pembuat adonan, pencetak,
dan pengukir batik pada es krim, 2) mengembangkan teknik pengolahan es krim melalui rasa jamu racikdan bermotif batik,
dan 3) mengembangkankemasan es krim yang menarik, edukatif, dan ekonomis. Hasil yang diharapkan dari program ini yaitu
terciptanya inovasi mesin printik sebagai mesinpembuat es krim berbasis jamu racik dan batik dalam bentuk prototype yang
disempurnakan.
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JARIT (Jamu Racik Motif
Batik) Sehat, Cinta

Keunggulan menggunakan mesin es krim ini adalah dapat menciptakan
cita rasa yang berbeda dari yang ada di pasaran. Dengan demikian es
krim yang akan dihasilkan akan lebih memiliki daya tarik bila
dibandingkan dengan yang sudah ada di pasaran. Fungsi atau fitur
menarik lain dari mesin ini adalah mampu menghasilkan rasa yang enak
dengan bahan-bahan yang sederhana salah satunya dalam
perananannya mengkombinasikan citarasa jamu dalam adonan es krim

Indonesia
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1. Saras Septy Latifah
2. Dwi Utami
3. Ulfa Khoirotul Rosidah

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•
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Prospektif
Prototype
Proses Pengajuan Paten/Hak Cipta
Pasar: Industri

Kategori Teknologi:
•

Industrial Manufacturing, Material, and Transportation
Technology

Kecerdasan manusia secara alami terkait dengan konteks kehidupan sosial di masyarakat. Kecerdasan manusia dalam konteks
kehidupan manusia Abad XXI dapat diwujudkan seperti Cakra Sudarsana Sri Krisna. Wiweka Sanga berasal dari kata wiweka
artinya kecerdasan dan sanga artinya sembilan. Wiweka sanga adalah sembilan kecerdasan kontekstual berbasis profesi di
masyarakat dan dunia kerja. Wiweka Sanga dimodelkan seperti Cakra berdaun delapan dengan satu inti seperti Gambar 1.
Kecerdasan belajar adalah inti dari delapan kecerdasan ganda kontekstual lainnya yaitu: (1) kecerdasan emosional-spiritual;
(2) kecerdasan sosial-ekologis; (3) kecerdasan intelektual; (4) kecerdasan kinestetik; (5) kecerdasan ekonomika; (6) kecerdasan
politik; (7) kecerdasan teknologi; (8) kecerdasan seni budaya. Di era teknologi informasi dan komunikasi kecerdasan belajar
menjadi pengungkit kemajuan karir dan profesi bagi setiap orang. Kecerdasan belajar yang baik dapat memacu tumbuh dan
berkembangnya delapan kecerdasan lainnya. Pada Tabel 1 di bawah ditunjukkan jabaran dari masing-masing komponen
kecerdasan ganda kontekstual Wiweka Sanga.
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Kecerdasan Darahnya

Manusia Abad XXI

Wiweka sanga dapat diaplikasikan dalam pendidikan untuk
pengembangan kemampuan komprehensif dan bersifat kontekstual
mencakup: (1) kecerdasan emosional-spiritual; (2) kecerdasan sosialekologis; (3) kecerdasan intelektual; (4) kecerdasan kinestetik; (5)
kecerdasan ekonomika; (6) kecerdasan politik; (7) kecerdasan teknologi;
(8) kecerdasan seni budaya; dan (9) kecerdasan belajar.

Prospektif Inovasi:
•
•
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Prospektif
Paten Terdaftar

Dr. Putu Sudira, M.P.
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Elca H-Series: Smart
Home Device

Kebutuhan gaya hidup simpel, hemat energi, dan konsep minilamalis merupakan tren
saat ini dan masa mendatang. Memenuhi demand konsumen yang demikian perlu
dijawab melalui desain produk yang sesuai. Elca H-Series merupakan jawaban atas
kenginan konsumen untuk keperluan smart home, konsep yang diusung menggunakan
prinsip cluster dimana mammpu memperbaiki keinginan pasar. Saat ini, kebanyakan
perangkat smart home focus pada produk modular yang memerlukan banyak unit di
setiap port channel. Elca H-Series hadir dalam 3 varian; 4 port, 8 port, dan 12 port
channel. Produk ini didesain berotak ATmega2560 dilengkapi konektifitas WiFi, LAN,
SMS dan IR sehingga sangat fleksibel untuk dioperasikan sesuai kondisi rumah Anda,
selain itu aplikasi Switch On dapat diunduh di Playstore untuk smartphone Android. Dari
sisi hasil uji yang telah dilakukan Elca H-Series mampu beroperasi secara real time dan
sangat reliable untuk dipasang di rumah Anda.
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•
•

•

Fitur konektifitas sangat lengkap; tersedia WiFi, LAN, SMS,
dan IR remote sehingga pengguna tinggal menyesuikaln
dengan kondisi koneksi yang tersedia di rumah.
Easy and reliable; sistem dapat dioperasikan dengan mudah
melalui apkliasi smartphone untuk proses kontrol/monitor
perangkat home appliance Anda di rumah online 24 jam secara
reliabel.
Cluster port channel; karena produk ini mengusung konsep
cluster, Anda tidak perlu membeli device smart home per titik
perangkat yang akan dikontrol. Elca H-series menjawab
kebutuhan Anda dengan cukup satu perangkat dapat akses
multi-device.

Easy and Reliable
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Muslikhin, M.Pd.
Purno Tri Aji, M.Eng.
Endra Murti Sagoro, M.Sc.
Mukhlas Fajar Putra, S.Pd.
Wasang Dwi Pracihno, Amd.T.
Aditya Harist Ari F.

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•
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Sangat Prospektif
Inovasi siap dikomersialkan
Proses Pengajuan Paten/Hak Cipta
Pasar: Industri, rumah sarik, UMKM, masyarakat
umum

Kategori Teknologi:
•
•

Electronics, IT, & Telecommunications
Industrial Manufacturing, Material, and Transportation
Technology

INDOSTECH (Indonesian
Security Technology) : Produk
Inovatif Sistem Keamanan
Kreatif
INDOSTECH merupakan sebuah produk yang bergerak dibidang security system
dengan tampilan yang unik, sederhana dan mudah dipindah ke tempat yang ingin
diamankan. Selain itu, INDOSTECH dilengkapi dengan tampilan android interface
yang berfungsi untuk mengontrol alat dan juga melacak barang bawaan ketika
diambil oleh pencuri. INDOSTECH merupakan produk inovatif yang merupakan solusi
dalam meningkatkan tingkat keamanan dan mengatasi kekhawatiran masyarakat
terhadap suatu barang. Inovasi produk INDOSTECH masih terbarukan dan belum ada
di Indonesia maupun di luar negeri yang sejenis karena kami mengusung 2 teknologi
dengan desain kreatif yaitu pada alat dan aplikasinya. Teknologi yang diusung oleh
INDOSTECH pada aplikasi yaitu GPS tracker, multi device conected, Indonesian and
english language, mode silent, security accaunt, manual book, alarm, and
notification. Sedagkan inovasi teknologi pada alat meliputi creative design,
accessoris technology, auto charger off, low battery and LED indicator.
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Sistem Keamanan

Terpercaya Produk Anak

Bangsa
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Untuk membantu mengamankan suatu barang, hewan peliharaan
hingga dapat menjaga anak-anak
Memberi tahu lokasi barang jika terjadinya pencurian
Sebagai aksesoris pada hewan maupun sesorang yang memiliki
fungsi keamanan
Meningkatkan tingkat keamanan pada masyarakat
Terintegerasi dengan Andoid Interface sehingga memudahkan
dalam pemantauan barang

1.
2.
3.
4.
5.

Mohammad Giffari Anta P.
Ridho Prasakti
Ghina Junia Syasmi
Khusnul Khotimah
Wahida Difta Sunanda

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•

Prospektif
Inovasi siap dikomersialkan
Belum Dipatenkan/Hak Cipta
Pasar: Departemen pertahanan, Pemerintah,
Masyarakat umum, Industri Kreatif, Industri Sistem
Keamanan

Kategori Teknologi:
•
•

Electronics, IT, & Telecommunications
Protecting Man & Environment
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SISTEM CERDAS PENGOLAHAN
“SABOTIK” (SAMPAH BOTOL
PLASTIK) TERINTEGRASI
MIKROCONTROLLER DENGAN
HASIL SAMPING BIJI PLASTIK

Dirjen Pengelolan Sampah, Limbah, dan B3 KLHK Tuti Hendrawati Mintarsih menyebut
total jumlah sampah Indonesia di 2019 akan mencapai 68 juta ton, dan sampah plastik
diperkirakan akan mencapai 9,52 juta ton atau 14 persen dari total sampah yang ada.
Proses daur ulang limbah sampah botol plastik melibatkan proses mengumpulan,
pemisahan dan pemrosesan
Tujuan program CPPBT ini adalah ikut berperan aktif dalam menangani sampah plastik
dan penyempurnaan alat inovasi pengolahan sampah botol plastik menjadi biji plastik,
yang selanjutnya dapat dirinci menjadi 3 fokus tujuan sebagai berikut:
1. Standarisasi sistem pengolahan dan peralatan limbah plastik yang sudah
dikembangkan.
2. Standarisasi produk hasil pengolahan limbah plastik.
3. Standarisasi Smartrecycle sebagai inovasi pengolah sampah botol plastik.
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Wirausaha yang tidak

Kemanfaatan dilihat dari aspek permasalahan social paling utama
yaitu membantu mengurangi dan mengolah sampah botol plastic.
Disisi lain meningkatkan kesadaran dari masyarakat akan pentingya
mengenyikapi sampah, khususnya sampah plastic
Keunggulan alat ini adalah mampu mengolah sampah botol plastik
menjadi biji plastik dengan bantuan microcontroller. Menjadikan
efektifitas adan efisiensi menjadi tinggi.

pernah mati adalah

wirausaha yang
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1. Mohammad baedowy,
2. Dwi Febrianto Admojo,
3. Rezzi Delfianti

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•
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Prospektif
Inovasi siap dikomersialkan
Belum Dipatenkan/Hak Cipta
Pasar: Industri, masyarakat umum

Kategori Teknologi:
•
•
•

Electronics, IT, & Telecommunications
Industrial Manufacturing, Material, and Transportation
Technology
Social & Economic Concerns

SQUIDWORLD :
PRODUK INOVASI
SMART AQUARIUM

SQUIDWORLD merupakan sebuah produk SQUIDWORLD merupakan sebuah produk berupa akuarium yang berbahan
dari kaca pada bagian penampungan air dan dilengkapi dengan sensor – sensor yang dapat memonitoring keadaan air,
sensor tersebut berfungsi sebagai memonitoring suhu pada air, tingkat kekeruhan air, tingkat keasinan terhadap air dan
juga terdapat wadah makanan yang dapat memberi makan ikan secara otomatis. Adapun kesiapan teknologi
SQUIDWORLD ada 2 yang menjadi titik fokus yaitu teknnologi pada kontroller dan teknologi pada aplikasi. Manfaat dari
adanya produk SQUIDWORLD yaitu membantu masyarakat dalam memelihara ikan ditengah kesibukan, meningkatkan
penjualan ikan hias dan mengurangi kerugian akibat kematian ikan yang tidak diketahui sebabnya, membantu
memonitoring habitat ikan, membantu perawatan ikan dengan menjaga keadaan air dalam akuarium dan memberi pakan
ikan otomatis memberikan pengetahuan kepada pemelihara ikan mengenai keadaan ideal habitat dengan ikan yang
dipelihara.
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Solusi kenyamanan dan

keamanan pada ikan
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Membantu masyarakat dalam memelihara ikan ditengah kesibukan.
Meningkatkan penjualan ikan hias dan mengurangi kerugian akibat
kematian ikan yang tidak diketahui sebabnya.
Membantu memonitoring habitat ikan seperti tingkat keasinan air
didalam akuarium, tingkatan suhu air, kekeruhan air, keadaan pH
meter air dan kebutuhan lain dalam menjaga habiat ikan.
Membantu perawatan ikan dengan menjaga keadaan air dalam
akuarium dan memberi pakan ikan otomatis.
Memberikan pengetahuan kepada pemelihara ikan mengenai
keadaan ideal habitat dengan ikan yang dipelihara.
Mempercantik akuarium karena dilengkapi dengan aksesoris
teknologi yang bermanfaat.

1. Ridho Prasakti
2. Erna Fitriana
3. Mohammad Giffari Anta P.

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•

Prspektif
Prototype
Belum Dipatenkan/Hak Cipta
Pasar: Industri, UMKM, masyarakat umum, industri
perikanan

Kategori Teknologi:
•
•
•

Electronics, IT, & Telecommunications
Other Industrial Technologies
Agriculture & Marine Resources
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PAKAN AYAM ANTI BAU (PAK ABU) SOLUSI
MENGATASI BAU KOTORAN AYAM
Usaha ayam broiler menjanjikan karena masa
panennya yang singkat, di sisi lain memunculkan komplain
yaitu bau kandang. Permasalahan bau kotoran ternak ayam
menjadi permasalahan nomor dua yang menimbulkan
komplain masyarakat dan belum ada cara efektif
mengatasinya. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis
mencetuskan ide membuat pakan ayam broiler memanfaatkan
rempah-rempah. Tujuannya 1) membuat pakan ayam
berbahan dasar rempah-rempah yang mampu menghilangkan
bau kotoran ayam; (2) mendesain dan memanufaktur mesin
pembuat pakan ayam Pak Abu; dan (3) mengembangkan
mesin pembuat pakan ayam. Metode pelaksanaan (1)
persiapan; (2) pembuatan (menyangrai ampas kelapa,
menggiling jagung dan ampas kelapa, mencampur bahan
dengan komposisi kunyit (5%), jahe (1%), lengkuas (2%),
lempuyang (2%), bekatul (50%), jagung (20%), dan ampas
kelapa (20%), pemberian air pada campuran bahan, mengaduk
merata, menggiling adonan, mengeringkan pakan); dan (3)
finishing. Keunggulan Pak Abu adalah: (1) mengurangi bau
kotoran ayam; (2) meningkatkan nafsu makan ayam; (3)
meningkatkan bobot ayam; dan (4) menjaga stamina tubuh.
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SEHAT ALAMI, TANPA
BAU!!

Pak Abu memiliki beberapa manfaat bagi ayam, di antaranya:
1. Mengurangi bau kotoran ayam.
Berdasarkan penuturan salah satu Dosen Jurusan Produksi Ternak
Fakultas Peternakan Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Negeri
Papua Manokwari, Freddy Pattiselanno, secara spesifik tanaman kunyit
dapat digunakan untuk menangkal bau kotoran ayam. Hal ini juga
didukung oleh penelitian dari Universitas Udayana di Bali. Selain itu,
kunyit juga dapat digunakan sebagai obat cacing.
2. Meningkatkan nafsu makan ayam.
Berbagai studi menyimpulkan bahwa kandungan minyak atsiri dalam
jahe dapat membantu proses pencernaan dan meningkatkan nafsu
makan ayam, sehingga bobot ayam bertambah.
3. Meningkatkan bobot ayam.
Berdasarkan hasil penelitian, lempuyang dapat memperbaiki kualitas
pengikatan oksigen dalam darah ayam. Kondisi ayam akan meningkat
seiring dengan meningkatnya kualitas darah ayam tersebut. Selain itu,
lempuyang juga dapat meningkatkan bobot ayam.
4. Menjaga stamina tubuh.
Keempat bahan rempah-rempah tersebut merupakan bahan-bahan
herbal yang dapat menjaga stamina tubuh ayam agar tidak mudah sakit
karena kondisi alam yang tidak menentu.
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1.
2.
3.
4.
5.

Pony Salimah Nurkhaffah, S.Pd.
Listia Palupi Wisnu Aji
Akmala Fauziyah, S.Pd.
Amaliyah Rahayu, S.Pd.
Elsa Aviventi

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•
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Prospektif
Inovasi siap dikomersialkan
Proses Pengajuan Paten/Hak Cipta
Pasar: Pemerintah, UMKM, masyarakat umum

Kategori Teknologi:
•
•

Other Industrial Technologies
Social & Economic Concerns

SISTEM ENERGI
SMART BURNER DAN OLIUM

Smartburner adalah teknologi pembangkit energi panas berbahan bakar minyak berat yang mempunyai rantai
hidrokarbon panjang. Olium adalah bahan bakar alternatif yang diolah dari minyak berat seperti sludge oil, oli bekas dan
tar batubara. Smartburner dan olium merupakan sistem energi panas. Smartburner dan Oilum merupakan sistem alat
pengolah limbah minyak berat menjadi energi panas. Sistem energi ini mengolah minyak berat rantai hidrokarbon
panjang menjadi energi panas. Teknologi ini menggunakan metode hot cracking, dimana hidrokarbon rantai panjang
dipecah dengan udara panas bertekanan dengan wujud kabut. Metode ini direalisasikan dengan disain nozle sistem
venturi sehingga memungkinkan udara panas bertekanan mengkabutkan bahan bakar hidrokarbon rantai panjang
sehingga mudah terbakar.
Teknologi sistem pengolah minyak berat menjadi energi panas ini terdiri :
1. Smartburner sebagai pembangkit energi panas dengan bahan bakar Olium dari minyak berat
2. Olium adalah bahan bakar alternatif (BBA) dengan energi kalor lebih dari 10.000 kkal/kg
3. Mesin produksi BBA Olium berbahan baku minyak berat rantai panjang seperti sludge oil, oli bekas dan tar
batubara
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Inovator:

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•

Sangat prospektif
Inovasi sudah siap dikomersilkan
Paten Terdaftar
Pasar: Industri

Kategori Teknologi:
•

Energi

“SAVE WASTE, SAVE ENERGY”

Mengolah limbah minyak berat menjadi energi
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Inovasi dalam Pengukuran
Multiple Intelligence
Berkembangnya
teknologi terkait
dengan
berkembangkan kecerdasan atau inteligensi manusia.
Pengukuran inteligensi yang selama ini digunakan terbatas
pada inteligensi kognitif, sementara teori yang
berkembang tidak lagi melihat inteligensi hanya aspek
kognitif tetapi dimensi nonkognitif, yang disemut dengan
multiple intelligence (MI). Teori ini melihat inteligensi
sebagai kemampuan dalam bidang linguistik, logika
matematika,
visual-spatial,
musik,
kinesterik,
intrapersonal, interpersonal, naturalis. Dengan demikian
dibutuhkan
pengembangan
alat
ukur
dengan
menggunakan konsep tersebut. Tujuan pembuatan alat
ukur MI ini untuk mendeteksi profil kecerdasan siswa SMA
lewat penelusuran bakat dan minatnya. Alat ukur ini dibuat
secara manual dan konputerisasi dan sudah diujicobakan
pada siswa. Hasil pengukuran MI diperoleh profil bakat dan
minat, yang informasinya dapat diketahui kecenderungan
kemampuan siswa. Pemahaman ini akan mengarahkannya
untuk mengembangkan potensinya secara optimal.
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Manfaat :
• Mendeteksi Minat dan Bakat Siswa
• Pemahaman potensi diri siswa
• Pengembangan karir siswa
Keunggulan:
• Mengukur inteligensi dari tidak hanya aspek kognitif
• Dibuat dalam versi manual dan komputerisasi
• Hasil pengukuran dapat langsung diketahui

Pengukuran Kecerdasan

abad 21 dengan alat ukur

MI komputerisasi
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1. Dr. Farida Agus Setiawati
2. Dr. Rita Eka Izzaty
3. Agus Triyanto, M.Pd

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•
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Prospektif
Inovasi siap dikomersialkan
Sertifikat hak cipta (nomor sertifikat hak cipta:
C00201702556)
Pasar: Sekolah, masyarakat umum

Kategori Teknologi:
Measurements & Standards

Inovasi Lukis Abstrak
Berbahan Limbah Kertas,
Pasir, Krikil, Serbuk Kayu
Penciptaan karya seni lukis sebagai suatu hasil kreativitas ciptaan manusia melalui pengolahan berbagai unsur
rupa seperti: garis, warna, tekstur, ruang dan bentuk (shape) pada bidang datar yang bertujuan menciptakan imageimage dan emosi pengalaman yang dibentuk sedemikian rupa dalam suatu harmoni. Berbagai kesan yang ditimbulkan
dari pengolahan unsur-unsur tersebut diharapkan dapat mengekspresikan makna atau nilai simbolis.
Sebuah lukisan merupakan hasil dari berbagai konfigurasi unsur-unsur rupa yang diciptakan oleh pelukis. Pengolahan
emosi dan pengalaman estetis seniman melalui kreativitasnya dapat menghasilkan lukisan. Pada kenyataannya lukisan
itu hasil dari kreativitas imaginasi senimannya. Dalam lukisan seniman dihadapkan kepada permukaan yang datar atau
berdimensi dua, sehingga dengan keterbatasan tersebut mendorong pelukis untuk menemukan teknik seperti: ilusi
optis, perspektif, gelap terang, dan tekstur.
Pada kesempatan ini penulis ingin menciptakan karya lukisan dua dimensional dengan pengolahan dan
konfigurasi dari berbagai unsur rupa menggunakan media pasir, serbuk kayu dan limbah kertas.
Pada karya-karya yang penulis hasilkan bentuk pada bahasa ungkap diwujudkan ke dalam bentuk yang representatif
dan bentuk abstraktif untuk mencapai konsep distorsi bentuk yang diinginkan. Dengan demikian, secara keseluruhan
karya-karya dipandang telah memiliki nilai keaslian dan kebaruan (novelty) dalam melakukan kontemplasi serta
pengekspresian yang unik individual, dengan media baru menggunakan media pasir, serbuk kayu dan limbah kertas.
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Karya seni lukis yang telah selesai dikerjakan, divernish
dengan acrylic vernis matt, agar kekuatan material/bahan dapat
terjaga dan terpelihara dengan baik sehingga karya-karya menjadi
lebih awet dan tahan lama, terhindar dari kotoran debu ataupun
jamur sehingga tampilan warna-warnanya tampak cemerlang dan
tidak mengkilat. Untuk menjaga perfeksi penampilan, karya-karya
yang telah selesai dilengkapi frame atau bingkai yang merupakan
standarisai dari penciptaan seni lukis ini, dengan tetap
mempertimbangkan keharmonisan karya yang berkaitan dengan;
pemilihan jenis motif atau model frame yang dipakai, serta
penggunaan warna disesuaikan dengan warna-warna yang ada pada
karya lukisan. Dengan demikian, melalui beberapa proses dan
berbagai tahapan serta pertimbangan-pertimbangan yang mantap,
maka dapat diyakini bahwa karya-karya yang telah selesai
dikerjakan sudah layak untuk dipamerkan ke medan sosial yang
lebih luas untuk dinikmati dan diapresiasi oleh khalayak ramai,
sebagai salah satu bagian dari tanggung jawab moral pencipta
dalam meningkatkan apresiasi seni dan budaya masyarakat.

Inovasi Limbah Sebagai barang Seni
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1. Dr.I Wayan Suardana, M.Sn.
2. Sigit Wahyu Nugroho, M.Si.
3. Andi Setyan Putra

Kategori Teknologi:
•

Industrial Manufacturing, Material, and Transportation
Technology

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•

Prospektif
Prototype
Proses Pengajuan Paten/Hak Cipta
Pasar: Masyarakat umum
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Gamelan Literasi: Solusi
Buta Aksara yang Berbudaya
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Gamelan literasi merupakan sebuah inovasi dalam metode pembelajaran keaksaraan yang ditujukan bagi
orang dewasa yang masih buta aksara. Kendala utama dalam pembelajaran keaksaraan bagi orang dewasa adalah
motivasi belajar yang kurang. Motivasi yang rendah ini dilatarbelakangi oleh adanya persepsi bahwa pembelajaran
keaksaraan identik dengan suatu kegiatan yang membosankan dan monoton. Namun dengan menggunakan
metode ini warga belajar akan lebih tertarik karena menggunakan metode yang menyenangkan dan
menggunakan pendekatan budaya lokal akrab dalam kehidupan mereka. Gamelan literasi memadukan
pembelajaran literasi (baca, tulis, dan hitung) dengan pembelajaran memainkan gamela. Dengan menggunakan
metode ini warga belajar tidak hanya mampu membaca dan menulis namun juga memiliki keterampilan dalam
memainkan gamelan.

Manfaat:
Gamelan literasi memberikan kemudahan dalam pembelajaran
keaksaraan. Melalui pembelajaran yang menyenangkan warga belajar
akan termotivasi untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung
(CALISTUNG). Selain kemampuan membaca, menulis dan berhitung,
warga belajar juga mendapat tambahan keterampilan yaitu
keterampilan memainkan gamelan. Oleh karena itu melalui penggunaan
metode gamelan literasi ini akan berdampak pada dua aspek sekaligus
yaitu warga belajar memiliki keterampilan CALISTUNG dan budaya
gamelan serta ikut melestarikan budaya gamelan.
Keunggulan:
• Pembelajaran bersifat menyenangkan
• Pembelajaran bersifat student centered
• warga belajar lebih mudah menguasai materi
• Menguasai dua keterampilan sekaligus
• Dekat dengan kehidupan masyarakat
• Melestarikan budaya lokal
• Dapat diaplikasikan untuk semua kelompok usia

“Lancar ing Aksara, Lestari Ing Budaya”
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hanna Taqiyya Maudi
Fitta Ummaya Santi, M.Pd
Sri Wulansari
Refiena Nurluthfyani
Wisnu Prawijaya
Aji Saputra

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•
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Prospektif
Skala Lab
Proses pengajuan paten/hak cipta
Pasar: Sekolah, masyarakat umum

Kategori Teknologi:
•

Social & Economic Concerns

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pendidikan
seksual atau pendidikan kesehatan reproduksi belum diberikan
secara khusus tetapi terintegrasi dalam mata pelajaran yang
lain seperti mata pelajaran IPA, bina diri, dan agama. Studi
literatur pada media pembelajaran berbasis teknologi
informasi bagi anak autis memperoleh data bahwa banyak
anak dengan gangguan spektrum autisme mendapatkan
manfaat dari penggunaan personal tablet computer sebagai
media pembelajaran (Autism Spectrum Australia, 2013).
Inovasi ini merupakan media pembelajaran pendidikan
seksualitas bagi anak autis dalam bentuk program aplikasi
berbasis Android.
Media pembelajaran Sexo App terbukti efektif untuk
meningkatkan pengetahuan tentang seksualitas dan
mengubah perilaku seksual menyimpang pada anak autis

SEXO APP Media
Pembelajaran Seksualitas
untuk Anak Autis
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•
•
•
•
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Media pembelajaran ini dikembangkan sesuai dengan karakteristik anak autis yaitu visual learning
Media pembelajaran ini berbasis teknologi informasi yang dikembangkan dalam bentuk aplikasi Andorid sehingga
mudah dijalankan di smartphone maupun tablet
Adanya media pembelajaran ini memudahkan guru maupun orang tua dalam memberikan pendidikan seksualitas pada
anak autis
Pendidikan seksualitas yang diberikan kepada remaja autis akan mengurangi penyimpangan perilaku seksual anak
sehingga dapat meminimalisir resiko anak menjadi korban pelecehan seksual

1. dr. Atien Nur Chamidah, M.Dis.St
2. Sukinah, M.Pd.

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•

Prospektif
Inovasi siap dikomersialkan
Proses Pengajuan Paten/Hak Cipta
Pasar: Sekolah, Masyarakat umum

Kategori Teknologi:
•
•

Electronics, IT, & Telecommunications
Biological Sciences
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Smart Adaptif Traffic Light

Invensi ini untuk mencari solusi atas kemacetan arus lalulintas di simpang-jalan. Kemacetan ini disebabkan Alat
Pengatur Instruksi Lalu Lintas (APILL) tidak dapat merespon panjang antrian pada masing-masing ruas jalan. Invensi ini pada
prinsipnya mengatur lama waktu penyalaan lampu APILL (khususnya lampu hijau) secara bergantian dengan memperhatikan
tingkat kepadatan pada masing-masing ruas jalan. Masing-masing simpang menggunakan sensor yang dapat mendeteksi
panjang antrian. Komponen utama invensi ini adalah Programmable Logic Controller. Jika antrian pada ruas jalan tersebut
panjang maka lampu hijau pada APILL akan menyala lebih lama. Sebaliknya, jika panjang antrian masing-masing ruas jalan
dalam kondisi tidak padat, maka lampu traffic akan menyala sesuai dengan waktu defaultnya. Sistem kendali ini tetap
memperhatikan batasan waktu maksimal penyalaan lampu lalulintas pada masing-masing ruas jalan. Pengembangan lebih
lanjut sistem ini adalah mengintegrasikan dengan deteksi pelanggaran lalulintas di simpang-jalan secara visual.
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• Kemanfaatan:
Kegunaan inovasi dari aspek sosial dan ekonomi, antara lain: (a)
menghemat waktu tempuh para pengguna jalan, terutama pada titiktitik simpang bersinyal, (b) dapat mengurangi unit cost pada masingmasing pengguna jalan, hal ini berkaitan dengan lama waktu
berkendara, dan (c) secara langsung maupun tidak langsung akan
berakibat dinamika umur suku cadang kendaraan.
• Keunggulan:
Ditinjau dari aspek teknologi, keunggulan inovasi ini terletak pada
aspek: (a) sifat adaptif terhadap lama waktu antrian pada masingmasing ruas jalan, (b) penggunaan komponen utama yang berupa
Programmable Logic Controller yang bersifat reprogrammable tanpa
harus merekonstruksi komponen elektronik lainnya, dan (c) secara
teknis, pemeliharaan unit kontrol dari inovasi ini bersifat plug & play.

Disiplin Berlalulintas, Cermin Budaya Bangsa
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1. Dr. Masduki Zakarijah, M.T.
2. Dr. Ratna Wardani, M.T.

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•
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Prospektif
Inovasi siap dikomersialkan
Telah dipatenkan
Pasar: Industri, sekolah, kementerian perhubungan,
pemerintah, UMKM

Kategori Teknologi:
•
•

Electronics, IT & Telecommunication
Industrial Manufacturing, Material, and Transportation
Technology

Inovasi Produk Olahan Salak
Perlunya inovasi industry pangan yang mengakomodir tingginya peminat
salak, Karena buah salak tidak hanya dapat dijual dalam bentuk salak saja tetapi
juga dapat dalam bentuk olahan salak seperti kopi dan keripik. Harga salak yang
tadinya hanya Rp.12.000 per kg jika dijual dalam bentuk kopi dapat seharga Rp.
36.500 per 250 gram dan keripik salak Rp. 15.000 per 100 gram. Kopi salak yang
diolah menggunakan mesin memiliki kualitas butiran yang lebih baik. Karena
penumbukan yang dioprasikan menggunakan centrifugal hammer sehingga
menjamin kualitas serbuk yang dihasilkan. Disisi lain waktu yang digunakan untuk
produksi relatif lebih cepat dan biaya lebih murah. Sedangkan untuk outcome bagi
masyarakat petani salak, produk ini dapat meningkatkan daya saing di pasaran
serta meningkatkan kesejahteraan.
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•

•

Kegunaan teknologi mesih pengolah biji salak adalah untuk
menghasilkan serbuk kopi biji salak yang berkualitas tinggi, sehingga
harga jual dari produk olehan berupa kopi salak dapat lebih
terjangkau tetapi tidak kehilangan mutu produk
Keunggulan teknis dari produk ini adalah unit mesin memiliki
penyaring dan peredam noise sehingga ketika melakukan produksi
tidak menimbulkan bising selain itu hasil olahan yang dihasilkan lebih
bersih. Kemudian, untuk mesin pengolah kopi salak menggunakan
sentrifugal hammer sehingga menjamin kualitas serbuk yang
dihasilkan.

Sacco biji salak kaya akan polifenol

146

1. Arry Darmawan S.Si
2. Aris Munandar

Prospektif Inovasi:
•
•

Prospektif
Inovasi siap dikomersialkan

Kategori Teknologi:
•

Agrofood Industry
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Temulawak Instan sebagai
penurun kolesterol

Hampir semua obat bahan bakunya berasal dari luar Indonesia, sehingga harga obat mahal dan kita tergantung pada
produk dari luar negeri. Indonesia mempunyai banyak tanaman obat yang berkhasiat sebagai obat, namun data-data ilmiah
masih sangat terbatas, dan produk tanaman obat yang praktis dapat dimanfaatkan oleh masyarakat masih sangat terbatas.
Temulawak, merupakan salah satu tanaman obat yang ada di Indonesia yang mempunyai banyak khasiat, namun masih
sangat terbatas data klinisnya dan juga produk yang mudah untuk langsung dimanfaatkan masyarakat. Oleh karena itu tujuan
dari penelitian ini adalah untuk menguji aktivitas temulawak sebagai penurun kolesterol, dan temulawaknya dibuat bentuk
serbuk instan yang mudah larut dalam air dan di packing dalam dos berisi 10 sachet. Sehingga produk ini mudah dibawa
kemana-mana dan praktis penyajiannya.
Proses pembuatannya temulawak dikupas, cuci bersih, diparut, diperas diambil airnya kemudian dimasak dengan gula
sampai mengkristal kembali. Hasilnya temulawak instant yang praktis untuk dikonsumsi dan berkhasiat menurunkan
kolesterol.
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Kemanfaatan :
Temulawak instan ini mempunyai aktivitas sebagai penurun kolesterol,
selain itu juga mempunyai aktivitas antihepatotoksis, oleh karena itu
temulawak instan ini sangat berguna untuk menjaga kesehatan yang
sekaligus dapat meningkatkan kualitas hidup menjadi lebih baik

Temulawak Instan
asli Indonesia

penurun kolesterol

Keunggulan :
• Produk ini dibuat dari temulawak dan gula tanpa campuran
apapun, merupakan produk yang mudah larut dalam air, mudah
diminum.
• Produk ini mudah dibawa kemana-mana, dosis setiap kali minum
sama, dapat diseduh dengan air dingin, hangat, maupun panas.
• Warna dari produk ini sesuai dengan warna aslinya
temulawak,yaitu berwarna orange, dengan rasa yang persis sama
dengan rasa asli temulawak, sedangkan produk dari suatu
Industri Farmasi warnanya kuning dengan rasa yang berbeda dari
aslinya Temulawak.
• Ada juga produk dari industri kecil, warna dan rasanya juga tidak
seperti temulawak aslinya
• Produk Temulawak Instan ini dikemas dalam sachet plastik sekali
minum, kemudian 10 sachet dikemas dalam kantong plastik dan
terakhir dikemas dalam dos yang dibungkus lagi dengan kertas
kaca.
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1. Prof. Dr. Nurfina Aznam, SU., Apt
2. Prof. Dr. Sri Atun, M.Si

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•
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Prospektif
Inovasi sudah masuk industri
Telah dipatenkan
Pasar: Industri, sekolah, rumah sakit, UMKM,
masyarakat umum

Kategori Teknologi:
•
•

Biological Sciences
Agrofood Industry

INOVASI PEMBELAJARAN
KIMIA BERBASIS MUSIK
Di era globalisasi ini peserta didik dihadapkan langsung
dengan gaya-gaya modernnya, termasuk dalam hal
belajar. Gaya modern yang diadopsi adalah belajar sambil
mendengarkan musik (lagu) dan melihat video. Musik
dapat membantu konsentrasi belajar lebih meningkat.
Musik dapat menenangkan otak sehingga bermanfaat
untuk menyeimbangkan kembali kerja otak, seperti
halnya musik baroque (musik klasik). Pengembangan
media pembelajaran ini ditujukan untuk membantu
peserta didik dalam belajar ikatan kimia secara mandiri.
Video berbasis animasi ini menggambarkan lirik yang
disampaikan, sehingga peserta didik dapat menangkap
atau membayangkan secara detail maksud dari lirik
tersebut. Lagu yang ada dalam media pembelajaran ini
disajikan bergenre pop semi jazz yang sangat cocok untuk
anak muda zaman sekarang.
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Kemanfaatan:
Media pembelajaran ini dapat membantu peserta didik dalam
memahami materi ikatan kimia dengan gaya belajar yang mengasyikkan
sesuai perkembangan zaman, karena hampir semua peserta didik
mempunyai Hp dan didukung fasilitas internet yang ada.

Belajar kimia menyenangkan,

mengasyikkan, membuat aku

menjadi peneliti
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Keunggulan:
• Lagu yang ada dalam media pembelajaran ini disajikan bergenre
pop semi jazz yang sangat cocok untuk anak muda zaman sekarang
(zaman now).
• Video yang disajikan berbasis animasi.
• Media pembelajaran berformat mp4 dan musik berformat mp3.
• Untuk menggunakannya dapat membuka link di bawah ini:
Ikatan Ion
https://youtu.be/V9297biwMn0
Ikatan Logam
https://www.youtube.com/watch?v=7bfdGAfVJrE&feature=youtu.be
Ikatan Kovalen
https://www.youtube.com/watch?v=nIPuTbe6fEk

1. MUJAHID AINUROHIM, S.Pd (PENCIPTA LAGU}
2. SUSILA KRISTIANINGRUM, M.Si (PEMBIMBING)
PENGISI MUSIK:
1. OKTAVIANA PRIMASARI (VOKAL)
2. EDI ANWAR (ASS. RECORDER)
3. ILHAM ADITYA SEPTIARTO (ARRANSEMENT)

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•

Prospektif
Prototype
Nomor permohonan hak cipta: C00201702931
Pasar: Peserta didik

Kategori Teknologi:
•

Electronics, IT, & Telecommunications

153

Smart Chemist
Game Edukasi Kimia Pada
Materi Struktur Atom dan
Sistem Periodik Unsur
Smart Chemist merupakan game edukasi kimia berbasis
android. Game ini mencakup ringkasan materi dan soal latihan pada
struktur atom dan sistem periodik unsur. Tujuan dari pembuatan
game edukasi ini adalah untuk memperkenalkan pembelajaran kimia
secara asyik dan menyenangkan. Selain itu, belajar kimia menjadi
lebih mudah karena dapat dilakukan melalui smart phone/tablet.
Proses dari pembuatan game ini dengan menggunakan aplikasi
Construct 2 yang mana hasil dari aplikasi yang dibuat mempunyai
basis HTML5. Hasil akhir dari aplikasi yang dikembangkan kemudian
dapat di konversi menjadi aplikasi android.
Saat ini, game edukasi Smart Chemist dapat dengan mudah
diakses oleh siapa pun dan dapat digunakan untuk semua tipe smart
phone android semua versi. Setiap orang dapat mendownloadnya
melalui Play Store/ Google Play dengan kata kunci “ Smart Chemist”
atau
dapat
dengan
melalui
link
berikut
:
https://play.google.com/store/apps/details?id=uny.ari.skripsi
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•
•
•
•

Dengan Smart Chemist, belajar dapat dilakukan dimanapun dan
kapanpun
Semua orang dapat mengakses secara GRATIS melalui Play
Store/ Google Store
Pada Smart Chemist, terdapat ringkasan materi dan latihan soal
dengan berbagai level disetiap sub-bab materinya
Melalui Smart Chemist, peserta didik akan mengenal
pembelajaran kimia untuk pertama kali di kelas X secara asyik
dan menyenangkan.

Smart Chemist! Everyone

can be a chemist!
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1. Ari Wahyu Saputro, S.Pd
2. Drs. Jaslin Ikhsan, M.App.Sc, Ph.D

Prospektif Inovasi:
•
•
•
•

156

Prospektif
Inovasi siap dikomersialkan
Sertifikat hak cipta (C00201705272)
Pasar: Sekolah

Kategori Teknologi:
•
•

Electronics, IT, & Telecommunications
Physical and Exact Sciences

KOLOM FILTRASI DENGAN
ZEOLIT ALAM DAN ARANG
AKTIF LOKAL UNTUK
PENJERNIHAN AIR

Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk menerapkan teknik penglahan air sistem adsorpsi-filtrasi coulom
pada air sumur bagi masyarakat desa Donotirto Kretek Bantul. Pengabdian ini menekankan pengenalan teknolgi filtrasi melalui
pembuatan coulom filtrasi pada masyarakat dengan pelatihan pembuatan coulom secara sederhana. Teknologi terapan ini
diharapkan diaplikasikan oleh masyarakat untuk pengolahan air sumur menjadi air baku, bahkan menjadi air minum siap pakai.
Pengabdian ini ditujukan pada masyarakat dilaksanakan di Desa Donotirto Kretek Kabupaten Bantul. Pengabdian dimulai pada
bulan April 2017. Bentuk kegiatan berupa pelatihan untuk pembuatan filter air. Pelatihan dilakukan dalam 5 tahap. Mulai tahap
I penyiapan alat bahan dan lokasi, tahap II praktek pemotongan dan pengelasan tabung paralon untuk filter. Tahap III,
penghalusan, pendempulan dan penghalusan. Tahap IV, pengalusan dan pengecatan. Tahap V,pemasangan dan perangkaian
alat. Tahap akhir dilakukan penyuluhan tentang kesehatan dan pengolahan air minum. Pada sisi yang lain pengabdian ini
dilakukan rintisan tentang kemungkinan usaha pembuatan filter air dan pengolahan air minum.
Hasil pengabdian diharapkan berupa model teknologi terapan pengolahan air sumur untuk masyarakat, dan sekaligus
pelatihan bagi masyarakat untuk membuat dan melakukan teknologi pengolahan air sumur tersebut. Model ini sekaligus
diaplikasikan untuk teknologi pengolahan air sumur menjadi air baku minum.
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•
•
•

AIR BERSIH MENYEHATKAN MASYARAKAT
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Pemanfaatan bahan alam
Sistem filtrasi kolom yang murah dan
sederhana
Simpel aplikasinya

1. Dr. Suyanta, Msi
2. Sunarto, Msi
3. Susila Kristianingrum, Msi

Prospektif Inovasi:
•
•
•

Prospektif
Inovasi siap dikomersialkan
Proses pengajuan Paten/Hak Cipta

Kategori Teknologi:
•

Other Industrial Technologies
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Model Pembelajaran Anti Korupsi Melalui aktivasi Executive
Function untuk Anak Usia Dini. Model Pembelajaran ditujukan
untuk Lembaga-lembaga PAUD yang dalam Implementasinya
berkordinasi dengan orangtua anak. Media pembelajarannya
berupa panduan penggunaan pelbagai media pembelajaran
anti korupsi Melalui Bigbook untuk Meningkatkan
Kemampuan Attentional control, Cognitive Flexibility, Goal
Setting.
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Big Book Sebagai Model
Kreatif untuk Pengenalan
Anti Korupsi

•
•
•

Kaya akan media pembelajaran membuat anak nyaman dan
senang ketika belajar
Proses Pembelajaran terintegrasi dengan orangtua
Pembelajaran syarat akan nilai kemampuan kontrol anak,
kemampuan kognitif dan fleksibilitas

Anti Korupsi/Delay

Gratification Melalui Aktivasi

Executive Function Untuk AUD
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1. Dr. Pujiyanti Fauziah, M,Pd
2. Dr. Ratna Candrasari, M.Si, AK
3. Mimin Nur Aisyah, M.Si. AK

Prospektif Inovasi:
•
•
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Prospektif
Belum Dipatenkan/Hak Cipta

Kategori Teknologi:
•

Social & Economic Concerns

Unggul, Kreatif, dan Inovatif Berlandaskan Ketaqwaan, Kemandirian dan Kecendekiaan

