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TIM PENYUSUN
BAPPEDA Kabupaten Kudus
Jl. Simpang Tujuh No.1, Kudus, Demaan, Kec. Kota
Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah 59313
https://bappeda.kuduskab.go.id/
DESAIN SAMPUL
Desain sampul edisi September 2021 menggunakan
dokumentasi dari Yus Beni, Inventor dari Produk
Ukir Hebel Motif Batik yang juga dimuat dalam edisi
ini.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi majalah tanpa izin tertulis dari Penerbit.
Produk inovasi daerah Kabupaten Kudus sepenuhnya
adalah karya yang didaftarkan pada Lomba
Kreativitas dan Inovasi (Krenova) Kabupaten Kudus,
dan merupakan karya orisinal inventor.
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S A M B U TA N B U PAT I K U D U S
Assalamualaikum wr. wb.
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan
taufik dan hidayah-Nya, Penyusunan Majalah Krenova Kabupaten Kudus Tahun
2021 telah tersusun.
Penyusunan Majalah Krenova Kabupaten Kudus Tahun 2021 diharapkan
memberikan dampak dan dorongan kepada seluruh stakeholder terutama para
pelaku inovasi (Pemerintah Kabupaten Kudus, lembaga BUMN, swasta/dunia
usaha dan masyarakat) agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam
penciptaan nilai tambah, melalui kemitraan dan kerjasama antar stakeholder
dalam rangka meningkatkan indeks inovasi daerah.
Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyusun Majalah Krenova
Kabupaten Kudus Tahun 2021.
Akhirnya, semoga Majalah Krenova Kabupaten Kudus Tahun 2021 dapat berguna
sebagai bahan masukan kebijakan pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten
Kudus.
Wassalamualaikum wr. wb.
Bupati Kudus

Dr. H.M. Hartopo, ST, MM, MH
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K ATA P E N G A N TA R
SERAYA MENGUCAP syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Majalah Krenova
Kabupaten Kudus Tahun 2021 telah tersusun. Majalah ini menjadi pelengkap
kegiatan pengukuran IID (Indeks Inovasi Daerah) di Kabupaten Kudus.
Indeks Inovasi Daerah merupakan salah satu parameter dalam konsep daerah
berkelanjutan. Semakin tinggi indeks inovasi suatu daerah, maka tingkat kreativitas
dan inovasi di masyarakat semakin tinggi. Maksud penyusunan Majalah Krenova
Kabupaten Kudus Tahun 2021 adalah untuk mendokumentasikan temuan para
inventor dari masyarakat dan pelajar di Kabupaten Kudus yang mendukung
terwujudnya Kudus sebagai Kabupaten Sangat Inovatif.
Pengukuran IID merupakan program Nasional tahunan yang telah dimulai sejak
Tahun 2017 di tingkat Nasional. Profil IID menggambarkan kondisi inovasi suatu
daerah, dengan komponen IID Tahun 2021 terdiri dari 15 indikator pada proposal
inovasi dan 20 indikator pada satuan inovasi daerah. Komponen tersebut adalah
satu kesatuan sistem yang membentuk indeks inovasi daerah secara keseluruhan.
Dalam penyusunan Majalah Krenova Kabupaten Kudus Tahun 2021 ini, kami akui
masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun ke arah
penyempurnaan majalah ini kami terima dengan tangan terbuka. Akhir kata, besar
harapan kami majalah ini dapat berguna dan membantu semua pihak.
Kudus,

September 2021.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kudus

Bergas C. Penanggungan
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Agribisnis dan Ketahanan Pangan

Manisan Labu Jipang Sebagai Alternatif
Oleh-Oleh Khas Kudus
Tentang Inventor
Nama
Alamat
No HP

“Labu Jipang atau
biasa disebut Siem oleh
masyarakat Kota Kudus
dan sekitarnya, atau dalam
bahasa latin disebut juga
sebagai Sechium edule
menjadi sebuah bahan
pangan khas lereng gunung
muria yaitu Manisan Labu
Jipang lereng Gunung
Muria.“

: Rubiyanti
: Desa Pedawang RT 04/03
No.581 Kecamatan Bae
Kabupaten Kudus
: 081237823939

PADA ERA MODERN kini mayoritas orang
masih awam dengan sayur atau buah Labu
Jipang yang ternyata memiliki segudang
manfaat, berawal dari ketidaktahuan
masyarakat dengan manfaat Labu Jipang.
Tepatnya satu tahun yang lalu, Rubiyanti
warga Desa Pedawang Kecamatan Bae ini
menemukan inspirasi ketika melihat begitu
banyak Labu Jipang di lereng Gunung Muria
kurang begitu dihargai, timbul dibenak Ibu
Rubiyanti untuk mengolah Labu Jipang atau
biasa disebut Siem oleh masyarakat Kota
Kudus dan sekitarnya, atau dalam bahasa
latin disebut juga sebagai Sechium edule.
Masyarakat luas khususnya di Kota Kudus
hanya mengetahui Labu Jipang atau Siem
hanya dibuat Sayur Bening dan Lalapan,
maka dari itu Ibu Rubiyanti ingin menaikan
‘derajat’ Labu Jipang dan mendorong roda
perekonomian Kabupaten Kudus dengan
membuat berbagai olahan dari Labu Jipang
menjadi produk khas Kota Kudus yang unik
salah satunya adalah manisan labu jipang

Keunggulan yang ditawarkan produk ini
antara lain sebagai berikut:
• Produk dapat bertahan lama sekitar 3-5
bulan.
• 100% bahan alami tanpa menggunakan
pengawet.
• Inovasi terbaru produk olahan makanan
hanya satu-satunya di Kudus.
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Hasil produk manisan labu jipang (Siem) yang dikemas dalam bentuk menarik
dan siap dipasarkan.
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Beras analog ARASS kaya
antioksidan untuk mencegah
radikal bebas.
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Agribisnis dan Ketahanan Pangan

ARASS
BERAS ANALOG AGROFORESTRI KOMBINASI BIJI LAMUN
(Enhalus acoroides) KAYA ANTIOKSIDAN RENDAH GLUKOSA
SEBAGAI INOVASI BERAS SEHAT PENANGKAL RADIKAL BEBAS

INOVASI beras sehat kombinasi biji lamun (Enhalus acoroides)
dengan kandungan kaya antioksidan yang membantu
mencegah radikal bebas, dimana radikal bebas menjadi
cikal bakal munculnya berbagai penyakit termasuk penyakit
degenaratif. Beras tersebut juga menawarkan inovasi untuk
menyembuhkan penyakit diabetes militus.
Keunggulan yang ditawarkan oleh produk ini antara lain:
• Beras analog ARASS ini memiliki kandungan antioksidan
yang tinggi dari biji lamun dan rendah glukosa yang dapat
menangkal radikal bebas pada tubuh.
• Berfungsi menangkal radikal bebas yang didapat dari hasil
metabolisme tubuh, polusi udara, pencemaran makanan,
sinar matahari, dan mencegah stress oksidatif.
• Sangat cocok dikonsumsi untuk penderita diabetes karena
beras analog
• ARASS dibuat dengan kandungan rendah glukosa.

Tentang Inventor
Nama
:
•
Indra Faizatun Nisa
•
Novilla Dwi Candra
Alamat :
•
Desa Tanjungrejo RT. 08 RW. 06 Jekulo
Kudus
•
Desa Mejobo RT. 08 RW. 03 Mejobo
Kudus
No HP :
•
085701625305
•
085755088002
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Agribisnis dan Ketahanan Pangan

Abon Jamur
PERMINTAAN jamur tiram yang sangat
tinggi menjadikan komoditas jamur tiram
memiliki prospek yang sangat baik untuk
dikembangkan. Oleh sebagian masyarakat,
rasa jamur tiram juga dinilai sesuai
dengan selera. Hal ini menjadi nilai lebih
jamur tiram di masyarakat dan didukung
kenyataan bahwa jamur tiram memiliki
harga yang relatif terjangkau di masyarakat
dibandingkan dengan jenis- jenis jamur
konsumsi lainnya.
Jamur tiram putih merupakan produk
pertanian yang mudah rusak, sehingga
membutuhkan penanganan yang cepat. Hal
ini sangat dibutuhkan karena apabila jamur
tiram putih yang diproduksi tidak segera
dipasarkan maka kualitas produk yang
dihasilkan akan menurun yang dapat dilihat
dari adanya perubahan fisik pada jamur
seperti perubahan warna dan kerusakan
pada tudung serta layu. Oleh karena itu,
diperlukan upaya memanfaatkan jamur
tiram yang tidak terjual dengan membuatnya
menjadi produk yang memiliki nilai jual.
Abon adalah makanan ringan atau lauk yang
siap saji. Produk tersebut sudah dikenal
oleh masyarakat umum sejak dulu. Abon
dibuat dari daging yang diolah sedemikian
rupa sehingga memiliki karakteristik
kering, renyah dan gurih. Seiring dengan
bertambahnya pengetahuan masyarakat,
abon tidak hanya diolah dengan berbahan
dasar protein hewani tetapi abon juga dapat
diolah dari bahan dasar protein nabati
seperti jamur tiram.

Kabupaten Kudus dan daerah
sekitarnya masih banyak ditemui
petani jamur tiram dan seringkali
didapati petani mengalami
kerugian karena jamur tiram yang
tidak terjual di pasar tidak dapat
dimanfaatkan kembali karena
memiliki ketahanan yang rendah.
Sehingga akan berpengaruh
pada pendapatan petani yang
akan mengalami penurunan.
Dengan adanya pemanfaatan
olahan jamur tiram menjadi abon,
akan mengurangi kerugian yang
dialami petani.

Prospek ketika mengolah jamur tiram
menjadi abon akan menambah keuntungan
petani jamur tiram dan akan memperluas
pasar olahan jamur tiram serta mengurangi
limbah jamur yang tidak terjual. Sehingga
petani dapat tetap bertahan di pasar.
Keunggulan membuat abon jamur
disamping dari sisi harga yang relatif
lebih murah, juga dari kandungan gizi
tentunya berbeda disbanding dari bahan
hewani. Dari sisi rasa, jamur memiliki rasa
yang gurih dan mendekati rasa daging.
Sementara tekstur jamur yang berserat jika
dimasak dengan bagus akan mirip dengan
serat daging. Cara pembuatannya pun tidak
memerlukan modal yang banyak.
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Tentang Inventor
Nama		
		
Alamat		
		
No HP		
		

: Muchamad Syaifudin
Dewi Masithoh
: Jl. Menur No. 23 A
Kudus
: 081228485488
089531849010

Pemanfaatan olahan jamur tiram menjadi abon menambah
daya jual produk.
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Yoghurt dengan
buah parijoto
yang kaya
antoksidan
dan antibakteri
patogen.
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Agribisnis dan Ketahanan Pangan

Soygurt Meciosa Soy Yogurt From
Medinilla Speciosa
INOVASI YOGHURT TERFORTIFIKASI BUAH LOKAL PARIJITO

YOGHURT sebagai produk pangan
fungsional selalu berhasil menduduki
pangsa pasar global. Karenanya diperlukan
inovasi terutama dari segi bahan untuk
mendongkrak daya saing produk. Substrat
susu hewani dapat disubstitusi dengan susu
kedelai yang murah namun kaya protein.
Adapun penambahan fortifikan alami
diproyeksikan mampu meningkatkan mutu
produk. Buah parijoto Medinilla speciosa
khas lereng Gunung Muria, Desa Colo, Kab.
Kudus, dipilih sebagai fortifikan karena
kaya antioksidan serta antibakteri patogen.
Hal ini sekaligus menambah daya guna
serta nilai ekonomis parijoto yang sejauh ini
masih rendah.
Adapun beragam keunggulan yang
ditawarkan produk ini antara lain:
• Mempunyai nilai jual ekonomis yang
tinggi.
• Kaya akan manfaat bagi tubuh dan
dapat menyembuhkan penyakit. Buat
wanita dapat meningkatkan kesuburan
atau hamil.
• Pembuatan
mudah
dan
harga
terjangkau. Pemasaran yang sudah
menggunakan e-commerce.

Soygurt Meciosa Soy
Yogurt From Medinilla
speciosa merupakan
inovasi produk olahan
yogurt berbahan dasar
susu kedelai dengan
campuran bahan alami
fortifikasi parijoto yang
mempunyai banyak
manfaat serta nilai
ekonomis yang tinggi.
Tentang Inventor
Nama
:
•
Arifin Septiyanto
•
Nor Isnaeni Dwi Arista
•
Yochidamai Akhsanitaqwim
Alamat :
•
Desa Bulung Cangkring Kec. Jekulo
Kab. Kudus
•
Desa Karangbener Kota Kudus
•
Desa Besito Kota Kudus
No HP :
•
085867375925
•
085640009674
•
089386014744
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Pupuk organik cair yang
dihasilkan dapat dipanen
dan menjadi starter bagi
tong biorganik selanjutnya.

Tong Biorganik
Tentang Inventor
Nama
Alamat
No HP

: Noor Akhsan, S.ST
: Jl. Hastrodinoro RT 06/04
Kec. Jekulo Kabupaten Kudus
: 085226264808

SEIRING pertambahan jumlah penduduk
dan peningkatan ekonomi masyarakat, maka
diikuti pula peningkatan pola konsumsi
masyarakat
sehingga
mengakibatkan
timbulan sampah semakin meningkat.
Peningkatan timbulan sampah yang terus
terjadi mengakibatkan beban pemerintah
dalam pengelolaan sampah di TPA semakin
besar apabila sistem penanganan sampah
dari sumber ke TPA masih menggunakan
pola kumpul – angkut – buang.

Pola kumpul – angkut – buang apabila terus
menerus diterapkan, maka akan berakibat
besarnya biaya angkut sampah serta
memperpendek masa pakai TPA. Dalam hal
ini pemerintah daerah harus mengeluarkan
biaya yang sangat tinggi untuk kegiatan
pengangkutan sampah serta memaksa
pemerintah untuk melakukan pengadaan
tanah / lahan guna untuk lokasi penimbunan
sampah / TPA yang baru dengan biaya yang
tidak murah dan pencarian lokasi TPA juga
tidak mudah.
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Energi Baru dan Terbarukan
Hal inilah yang menjadi keprihatinan Noor
Akhsan warga Kecamatan Jekulo berupaya
untuk membuat alat yang praktis, mudah
dan murah guna penanganan sampah dari
sumbernya. Dengan harapan apabila sampah
organik tertangani maka dengan sendirinya
sampah anorganik juga tertangani, karena
sampah yang ada sudah terpilah antara
sampah organik dan anorganik.
Terkait pengelolaan sampah organik,
masalah utama yang terjadi adalah adanya
ketidakseimbangan
dalam
Dinamika
Nutrien. Karena dalam praktiknya, sampah
organik yang di dalamnya mengandung
nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh
tanaman dibuang percuma dengan ditimbun
di TPA. Padahal di sisi lain banyak diantara
petani yang kesulitan mendapatkan pupuk
baik dari sisi harga maupun ketersediaan
pupuk, sehingga daya saing produk
pertanian menjadi sangat lemah. Dengan
adanya pemanfaatan sampah organik
diharapkan dapat meningkatkan daya saing
produk pertanian dan meningkatkan hasil
produksi.

CARA KERJA
Pupuk organik cair yang merupakan hasil
penguraian substrat oleh mikroba akan
terdorong menuju tong/ bak output setiap
kali ada pemasukan sampah/ substrat di
tong/ bak input. Selain dorongan dari
sampah organik baru yang masuk, pupuk
organik cair juga akan terdorong menuju
tong/ bak output oleh tekanan biogas yang
selalu dihasilkan oleh bakteri pengurai saat
proses fermentasi.
Selanjutnya pupuk organik cair dapat
dipanen guna dimanfaatkan untuk
pemupukan media tanam / lahan pertanian,
selain itu dapat juga dimanfaatkan
sebagai dekomposer untuk membantu
mempercepat proses pengomposan sampah
organik di dalam bak komposter menjadi
pupuk kompos. Juga dapat dimanfaatkan
sebagai bakteri starter untuk Tong Biorganik
selanjutnya, sehingga proses pemanfaatan
pupuk organik cair hasil dari Tong
Biorganik dapat sustainable/ berkelanjutan
guna kemaslahatan bersama.
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Energi Baru dan Terbarukan

Wadah Tumpuk
Organik
(Watumpor) For
Small Integrated
Farming
KEBANYAKAN sampah rumah tangga
berakhir di Tempat Pembuangan Akhir
(TPA). Selebihnya hanya dikubur untuk
dijadikan kompos, didaur ulang atau
dibakar. Untuk mengolah sampah sendiri
memang perlu teknologi yang mahal dan
dengan cara yang agak rumit.
Ahmad Munaji warga Desa Gondang
Kecamatan Bae memperkenalkan bioreaktor
dalam mengelola sampah organik secara
sederhana dan mudah dan bisa diadaptasi
oleh siapapun dengan Lalat BSF (Black
Soldier Fly) atau Hermetia illucens untuk
mengurai sampah tersebut. Bioreaktor
sederhana itu dinamakan Watumpor
Integrated atau Wadah Tumpuk Organik
(Watumpor) for Small Integrated Farming.
Wadah tumpuk organik (bioreaktor) dalam
mengelola sampah organik (khususnya
sampah rumah tangga) secara sederhana
dan dapat diadaptasi siapapun dengan lalat
BSF yang menghasilkan pupuk cair dan
pupuk padat secara organik.
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Adapun kelebihan dari Wadah Tumpuk
Organik (Watumpor) for Small Integrated
Farming antara lain sebagai berikut:
• Mengelola dan mengurai sampah
organik dengan lalat BSF/Hermatia
• Illucens yang aman dan praktis.
• Rendah biaya / sangat murah.
• Bisa diadaptasi oleh siapapun dengan
mudah dan simple.
• Menghasilkan pupuk cair, pupuk padat
dan pakan ternak (khususnya perikanan
mandiri) secara cepat dan mudah.
• Tidak berbau menyengat.
• Menambah nilai ekonomis tinggi.
• Tidak berbau dan tidak menimbulkan
vektor penyakit.

Tentang Inventor
Nama		
Alamat		
		
		
		
		
No HP		

: Ahmad Munaji, SH
: Perum Muria Indah
Blok I No. 855 RT. 10
RW. 07 Desa Gondang
Manis Kecamatan Bae
Kabupaten Kudus
: 081325194452

Watumpor menghasilkan pupuk
cair, pupuk padat dan pakan ternak
(khususnya perikanan mandiri) secara
cepat dan mudah
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Energi Baru dan Terbarukan

Kertas Antirayap
dan Kutu Buku Dari
Serat Daun Sisal
(Agave sisalana)
dan Ekstrak Daun
Kemangi (Ocimum
Basilicum Linn)
PRODUK inovasi kertas anti rayap dan
kutu buku terbuat dari serat daun sisal
(Agave sisalana) dan ekstrak daun kemangi
(Ocimum basilicum Linn). Daun sisal
mengandung selulosa, hemiselulosa, dan
lignin yang menjadi syarat utama dalam
pembuatan kertas. Sedangkan ekstrak daun
kemangi mengandung minyak atsiri yang
mempunyai potenso dalam mencegah
kertas dimakan serangga seperti rayap dan
kutu buku.
Produk inovasi kertas anti rayap memiliki
beberapa keunggulan, antara lain: tidak
mengandung bahan kimia yang beracun
seperti timbal sehingga tidak berbahaya
bagi tubuh, menggunakan bahan alami
sepert daun sisal dan daun kemangi
sehingga ramah lingkungan, mengurangi
penebangan pohon (illegal logging), dan
lebih tahan lama dari pada kertas biasa.
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Tentang Inventor
Nama
Alamat

No HP

: Uliya Rosyida
  Khofifah Diana Pangestuti
: Desa Bae RT 02/01 Kec. Bae
Kab. Kudus
Desa Hadiwarno RT 03/01 Kec.
Mejobo Kab. Kudus
: 081310753847
085876745365

Kertas anti rayap
menggunakan bahan alami
yang aman bagi lingkungan
dan mengurangi dampak
buruk yang ditimbulkan
akibat pencemaran limbah
hasil produksi.
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Insektisida nabati terdiri dari
bahan alami yang diolah
melalui proses pembuatan
yang mudah, ekonomis, dan
ramah lingkungan.
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Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan

Insektisida Nabati dari Daun Putri
Malu dan Rumput Mutiara sebagai
Pengendali Nyamuk Aedes aegypti
TINGGINYA angka penyakit DBD dapat
dipengaruhi oleh kepadatan penduduk.
Peningkatan jumlah kasus DBD dapat terjadi
apabila kepadatan penduduk di Indonesia
terus meningkat (Pongsilurang dkk, 2015).
Salah satu upaya pemberantasan vektor
DBD adalah menggunakan insektisida
sintetis. Penggunaan insektisida sintetis
(kimia) dikenal sangat efektif, mudah, dan
praktis tetapi memiliki dampak negatif
terhadap lingkungan hidup. Dampak negatif
tersebut di antaranya adalah kematian
musuh alami dari organisme pengganggu,
kematian organisme yang menguntungkan,
mengganggu kualitas dan keseimbangan
lingkungan akibat adanya residu serta
menyebabkan resistensi terhadap hewan
sasaran.
Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan
insektisida untuk mengendalikan nyamuk
Aedes aegypty yang lebih aman, sederhana,
ekonomis, dan berwawasan lingkungan
yaitu menggunakan insektisida nabati
dari ekstrak daun putri malu dan rumput
mutiara. Daun putri malu mengandung
senyawa mimosin, tanin, alkaloid, dan
saponin sedangkan pada rumput mutiara
mengandung asam ursolat, asam uleanolat,
glikosida flavonoid. Senyawa flavonoid,
tanin, alkaloid, saponin merupakan senyawa
yang berpotensi sebagai insektisida nabati
yang dapat digunakan untuk mengendalikan
nyamuk Aedes aegypti. Senyawa tersebut
biodegradable dan ramah lingkungan,
sehingga tidak membahayakan kesehatan.

Produk ini merupakan produk inovasi yang
bermanfaat bagi lingkungan dan memiliki
prospek yang bagus untuk dikembangkan
Produk insektisida nabati dari daun
putri malu dan rumput mutiara dapat
dikembangkan dengan menambahkan
ekstrak melati supaya aroma yang
dikeluarkan lebih berasa, kandungan di
dalam ekstrak melati juga dapat membasmi
nyamuk sehingga insektisida nabati dapat
bekerja secara efektif. Selain itu, kemasan
produk insektisida nabati dapat dilengkapi
dengan alat untuk menyemprotkan secara
otomatis, di antaranya, sensor PIR yang
berfungsi untuk mendeteksi ada atau
tidaknya nyamuk di dalam ruangan, Real
Time Clock yang berfungsi untuk mengatur
waktu penyemprotan, dan mikrokontroller
sebagai pengendali sensor PIR dan RTC.

Tentang Inventor
Nama
:
•
Rima Distriani
•
Putri Fartika Sari
•
Saidatun
•
Aisyah Dwi Ariyani
•
Surya Rizqy Apriliani
Alamat :
•
Desa Karangbener RT 05/08 Kec. Bae
Kab. Kudus
•
Desa Margorejo RT 01/06 Kec. Dawe
Kab. Kudus
•
Desa Loram Wetan RT 05/03 Kec. Jati
Kab. Kudus
•
Desa Mejobo RT 07/02 Kec. Mejobo
Kab. Kudus
No HP

: 085803502327
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Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan

Say No To Formalin Detector
DALAM bidang industri, formalin dapat
digunakan dalam produksi pupuk, bahan
fotografi, parfum, kosmetika, perekat
kaca lapis, bahan pembersih insektisida,
dan pembalsaman mayat. Namun, Pada
umumnya pengawasan dan pengetahuan
masyarakat mengenai bahaya formalin
sangat kurang, sehingga bahan formalin
dalam perindustrian sering disalahgunakan
sabagai pengawet makanan pada mie
basah, tahu, ikan asin, ayam, dan lainnya.
Jika makanan yang mengandung formalin
tersebut dikonsumsi dalam jangka panjang
maka dapat merusak hati, ginjal, limfa,
pankreas, otak, dan menimbulkan kanker
terutama kanker hidung dan kanker
tenggorokan.
Untuk menghindarkan bahaya formalin
dari masyarakat, kami membuat alat
pendeteksi formalin dengan sensor
CJMU-1100 berbasis Arduino yang dapat
mendeteksi secara cepat apakah makanan
yang dikonsumsi benar benar bebas dari
formalin yang berbahaya bagi kesehatan.
Dengan adanya alat ini diharapkan dapat
memudahkan masyarakat untuk mendeteksi
adanya kandungan bahan formalin pada
bahan makanan yang akan dikonsumsi.

CARA KERJA ALAT
Alat pendeteksi formalin ini dilengkapi
dengan sensor CJMU-1100. Sensor CJMU1100 merupakan sensor yang memiliki
sensitivitas tinggi terhadap formaldehida.
Sensor ini digunakan sebagai input yang
dihubungkan pada mikrokontroler Arduino
Nano. Sistem mikrokontroler Arduino
Nano merupakan suatu sistem untuk
mengolah data dari hasil proses mendeteksi
adanya kandungan formalin pada saat
pengujian. Kendali dari keseluruhan
sistem alat kerja ini yaitu menggunakan
sebuah Arduino IDE dengan bahasa C/
C++ kemudian disimpan pada sebuah
IC Arduino Nano. Maka secara otomatis
Arduino Nano akan mengerjakan seluruh
program. Sumber tegangan pada alat ini
melalui daya eksternal yang dihubungkan
melalui pin 30 atau pin
VIN.
Output pada alat pendeteksi formalin ini
berupa LED melalui Arduino IDE, Arduino
Nano diprogram jika sensor mendeteksi
adanya kandungan formalin, maka LED
yang berwarna hijau akan menyala. Namun
jika tidak terdeteksi formalin, maka LED
yang berwarna merah akan menyala. Alat
ini dikemas dalam bentuk yang praktis dan
mudah dibawa sehingga masyarakat dapat
menggunakan dimana pun dan kapan pun
dalam kehidupan sehari-hari secara optimal.

24 | MAJALAH KRENOVA • Kabupaten Kudus 2021

Alat ini dapat digunakan masyarakat
dalam kehidupan sehari-hari untuk
mendeteksi adanya kandungan
formalin dalam bahan makanan.
Misalkan pada mie basah, bakso,
ikan asin, tahu, dan bahan makanan
lainnya. Selain praktis, alat ini juga
tidak membutuhkan waktu yang
lama untuk mendapatkan hasilnya.
Dengan adanya alat ini diharapkan
dapat memudahkan masyarakat
untuk mengetahui adanya kandungan
formalin. Sehingga, bahaya formalin
pada makanan bagi kesehatan
masyarakat dapat diatasi.

Alat pendeteksi formalin yang
dikembangkan cukup praktis
karena tidak menggunakan
bahan kimia dan pengujian
dapat dilakukan dimanapun.

Tentang Inventor
Nama
:
•
Muhammad Rio Febrian Maulana
•
Lungid Lintang Nur Faizah
No HP :
•
085329352775
•
085290003685
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Deterjen ENFRIDE berfungsi seperti
deterjen pada umumnya yang dapat
menghilangkan noda pada pakaian dan
memiliki aroma yang segar berasal dari
ekstrak kulit jeruk nipis.
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Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kelautan dan Perikanan

Enfride (Environment Friendly Detergent)
LIMBAH rumah tangga merupakan salah
satu faktor yang berperan banyak dalam
pencemaran air, khususnya detergen.
Detergen mengandung banyak sekali
bahan kimia berbahaya seperti zat pewangi,
pemutih, alkyl, benzene sulfonate, surfaktan,
dan fosfat. Semua zat kimia tersebut dapat
mengancam kelangsungan hidup biota laut.
Selain mengancam biota laut, pencemaran
ini juga tentu memberikan dampak yang
tidak menyenangkan bagi lingkungan
sekitar, baik dari segi kesehatan maupun
kenyamanan bersama. Untuk itu salah
satu solusi untuk mengatasi pencemaran
air akibat detergen tersebut yaitu dengan
mengurangi penggunaan detergen yang
membahayakan dan beralih pada detergen
yang lebih ramah lingkungan.
Minyak jelantah adalah minyak yang
telah digunakan lebih dari dua atau tiga
kali penggorengan. Banyak masyarakat
masih belum mengetahui pemanfaatan
minyak jelantah sebagai produk yang dapat
dimanfaatkan lagi, sebagian masyarakat
langsung membuangnya ke selokan, sungai
ataupun tanah, yang berakibat dapat
mencemari lingkungan berpotensi merusak
kumpulan makhluk hidup di sungai
maupun merusak komponen kandungan
tanah. Minyak jelantah apabila dikonsumsi
terus menerus dalam jangka waktu yang
lama akan membahayakan tubuh karena
mengandung asam lemak jenuh yang sangat
tinggi sehingga berbahaya bagi tubuh.

Minyak jelantah mengandung Free Fatty
Acid (FFA) atau asam lemak bebas.
Kandungan asam lemak bebas inilah
yang
kemudian
akan
diesterifikasi
dengan etanol menghasilkan metil ester.
Sedangkan kandungan trigliseridanya
ditransesterifikasi dengan etanol,myang
juga menghasilkan metil ester dan gliserol.
Kemudian metil ester tersebut di sulfonasi
untuk membentuk surfaktan yang menjadi
bahan baku pembuatan pembersih.
Enfride berbahan dasar minyak jelantah,
kulit jeruk, dan baking soda (natrium
bikarbonat). Jeruk memiliki kandungan
asam sitrat yang memiliki kemampuan
untuk dijadikan sebagai bahan sabun.
Selain itu, penggunaan natrium bikarbonat
berfungsi untuk mengatur tingkat pH
dalam air bilasan mesin cuci, menjaga dari
terlalu asam atau terlalu basa. Enfride dapat
berfungsi seperti detergen pada umumnya
yang dapat menghilangkan noda pada
pakaian, dan memiliki aroma yang segar
berasal dari ekstrak kulit jeruk.

Tentang Inventor
Nama
:
•
Balqis Ashar
•
Rani Nabila Fauzi
Alamat :
Jl. Mijen, Prambatan Kidul RT 02/03 Kec.
Kaliwungu Kab. Kudus
No HP :
•
0895329630904
•
081236760897
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Produk inovasi obat antidiabetes
dalam sediaan nano partikel dengan
memanfaatkan limbah organik kulit
matoa serta sudah dilakukan uji in vitro
jadi lebih aman digunakan.

Kesehatan

Obat TOA: Obat Antidiabetes dalam
Sediaan Nanopartikel
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DIABETES merupakan suatu penyakit
kelainan metabolisme karbohidrat yang
disebabkan oleh adanya peningkatan
kadar glukosa darah yang ditandai dengan
penderita sering mengalami poliuri
(banyak buang air kecil), polifagi (banyak
makan), dan polidipsi (banyak minum)
(Azrimaidaliza, 2011). World Health
Organisation (WHO) menjelaskan bahwa
Diabetes Mellitus merupakan penyakit
peringkat ke-4 penyebab kematian karena
non communicable disease (penyakit yang
tidak menular). Angka kejadian penderita
Diabetes Mellitus pada tahun 2016 diseluruh
dunia mencapai 422 juta jiwa (WHO, 2016).
Diabetes Mellitus Tipe-2 adalah penyakit
gangguan matabolik yang ditandai oleh
kenaikan gula darah akibat penurunan
sekresi insulin oleh sel β pancreas atau
gangguan fungsi insulin (Depkes, 2005).
Faktor resiko penyakit Diabetes Mellitus
Tipe-2 antara lain usia, aktivitas fisik,
terpapar asap, indeks massa tubuh
(IMT), tekanan darah, stress, gaya hidup,
adanya riwayat keluarga, kolestrol HDL,
trigliserida,
riwayat
ketidaknormalan
glukosa, dan kelainan lainnya. Penyakit
diabetes dapat disembuhkan menggunakan
obat tradisional yang lebih dikenal dengan
tanaman obat. Tanaman obat ialah tanaman
alami yang banyak ditemukan dilingkungan
sekitar sebagai obat yang mudah diperoleh
dan memiliki efek samping yang relatif
rendah sehingga mudah diterima oleh
tubuh bagi pengguna. Masyarakat harus
bisa mengembangkan tanaman obat
menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat bagi
lingkungan. Dengan cara membuat tanaman
obat, seperti obat diabetes menggunakan
kulit dari buah matoa (Pometia pinnata).

Nanopartikel ekstrak kulit buah matoa
mengandung senyawa metabolit sekunder
yaitu flavonoid. Senyawa tersebut mampu
meningkatkan sekresi insulin sehingga
dapat menurunkan kadar gula darah
pada penderita diabetes mellitus, dengan
ukuran yang lebih kecil senyawa tersebut
dapat menyerap ke sel target dengan cepat,
sehingga mampu menurunkan gula darah
dengan cepat.
Pada penelitian ini, hasil uji antidiabetes dari
kulit batang matoa lebih baik dibanding kulit
buah matoa. Kulit buah matoa termasuk
limbah yang kurang dimanfaatkan sehingga
lebih efektif menggunakan kulit buah matoa
sebagai obat antibiabetes.
Keunggulan dari inovasi ini antara lain:
• Memanfaatkan limbah organik kulit
matoa.
• Sudah dilakukan uji in vitro.
• Obat yang digunakan dalam skala
nano sehingga lebih efektif dan efisien
daripada obat biasa.
• Harga relatif terjangkau

Tentang Inventor
Nama
:
•
Zahwa Aulia Alfatika
•
Aulia Nor Fadilah
•
Zulfana Izzatin Nisa
•
Firda Khoirun Nisa’
•
Nisfatun Nurul Ana
Alamat :
•
Desa Jetis Kapuan RT 03/01 Kec. Jati
Kab. Kudus
•
Desa Pladen RT 04/03 Kec. Jekulo Kab.
Kudus
•
Desa Kesambi RT 01/07 Kec. Mejobo
Kab. Kudus
•
Desa Hadiwarno RT 04/02 Kec. Mejobo
Kab. Kudus
No HP

: 085867782710
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Kesehatan

MORIFA Hand Sanitizer

INOVASI EKSTRAK DAUN KELOR (Moringa oleifera)
SEBAGAI HAND SANITIZER YANG PRAKTIS DAN EKONOMIS

TANGAN merupakan media yang sangat
mudah untuk penyebaran penyakit dan
infeksi pada manusia. Menjaga kebersihan
tangan menjadi salah satu hal penting dalam
upaya pencegahan penyebaran penyakit yang
disebabkan oleh infeksi mikroorganisme
dan penyakit menular lainnya. Banyak
cara dilakukan untuk menghindarkan
diri dari paparan patogen tersebut, salah
satunya adalah dengan menjaga kebersihan
tangan. Namun realitanya masih banyak
orang yang malas melakukannya dengan
berbagai alasan, seperti ketiadaan waktu
(tidak sempat), lokasi wastafel yang jauh
dimana tangan yang harus berkali-kali
dicuci menggunakan sabun kemudian
dikeringkan sehingga merepotkan, hingga
sulit mendapatkan air.
Saat ini masyarakat lebih menyukai
mencuci tangan dengan hand sanitizer dari
pada mencuci tangan secara konvensional
karena lebih praktis, sederhana, dan tanpa
menggunakan air.
Menurut penelitian Walidah et al. (2014),
tingkat keefektifan hand sanitizer yang
berbasis alkohol dalam membunuh bakteri
akan menurun setelah digunakan berulang
kali, hal ini karena alkohol merupakan zat
yang volatil (mudah menguap). Di sisi lain,
kandungan alkohol dalam hand sanitizer
menyebabkan gangguan kesehatan pada
kulit seperti iritasi, keriput, pucat dan
kering, serta tidak efektif membunuh bakteri
Escherichia coli yang menjadi penyebab
utama terganggunya kesehatan manusia.

Untuk meminimalisir ketidakefektifan dan
dampak yang ditimbulkan hand sanitizer
yang berbasis alkohol, berbagai bahan alam
digunakan untuk menggantikan peran
alkohol dalam hand sanitizer sehingga
didapatkan hand sanitizer yang efektif
dalam membunuh bakteri patogen dan
aman terhadap kulit.
Potensi tanaman lokal di Indonesia yang
bisa menjawab permasalahan di atas salah
satunya adalah kelor (Moringa oleifera).
Tanaman kelor merupakan tanaman yang
mudah dan cepat tumbuh pada iklim tropis
seperti di Indonesia.
Berdasarkan penelitian Saputra et al. (2013),
daun kelor mengandung senyawa fenolik
seperti flavonoid, tanin, saponin, alkaloid
dan lain-lain sebesar 5,52%. Kandungan
flavonoid dapat dimanfaatkan sebagai agen
antibakterial dan antivirus yang mampu
menghambat pertumbuhan bakteri patogen
seperti Escherichia coli, Staphylococcus
aureus, Shigella sonnei dan Bacillus subtilis.
Ekstrak flavonoid ini memiliki efektivitas
antibakteri yang lebih baik daripada
etanol 70% (Rizkia, 2014). Sedangkan,
kandungan zat antioksidan pada daun
kelor dapat dimanfaatkan untuk menjaga
kulit tetap segar dan halus, karena mampu
memperbaiki sel-sel dan jaringan kulit yang
rusak akibat serangan radikal bebas. Selain
itu, kemampuan antioksidan daun kelor
terbukti lebih efektif daripada vitamin E
yang biasa ditambahkan pada produk hand
sanitizer.
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Produk MORIFA Hand Sanitizer diolah dengan cara
higienis dari proses pembuatan hingga ke proses
pengemasan untuk mempertahankan mutu produk
terjamin. Pengembangan produk MORIFA saat ini
terdiri dari 5 diversifikasi produk, yaitu Junior 30
ml, Premium 30 ml, Spray 60 ml, Family 250 ml, dan
Family 500 ml. Selain itu, MORIFA Hand Sanitizer
juga menyediakan sejumlah varian pada produknya
seperti melati, green tea, lemon, melon, apel, dan
stroberi.
Adapun keunggulan yang ditawarkan
produk ini antara lain:
• Anti bakterial yang efektif membunuh
kuman dari bahan alami ekstrak daun
kelor.
• Tidak mengandung alcohol sehingga
aman bagi kulit, tidak menyebabkan
kerusakan kulit namun mampu menjaga
kulit tetap segar dan halus.

Tentang Inventor
Nama
:
•
Agnes Charisika Waluyo
•
Khoirul Huda
•
Aufa Resndriya
•
Permana Dwi Candra
Alamat :
•
Desa Tanjungrejo RT. 01 RW. 01
Kecamatan Jekulo Kudus
•
Desa Getasrabi RT. 01 RW. 05
Kecamatan Gebog Kudus
•
Gang Seno No. 382 RT. 10 RW. 02 Desa
Jati Wetan Kecamatan Jati Kudus
•
Gang Abiyoso No. 345 RT. 04 RW. 02
Desa Jati Wetan Kecamatan Jati Kudus
No HP :
•
085329440491
•
085755555290
•
082328700777
•
082243772016

MAJALAH KRENOVA • Kabupaten Kudus 2021 | 31

Kesehatan

Katorang Sakti: Kaca Mata Tongkat
Sakti
DI INDONESIA, masih terdapat banyak
tunanetra yang membutuhkan sebagian
alat untuk membimbing mereka berjalan.
Dikarenakan kondisi fisiknya yang
memiliki kekurangan, maka dibutuhkan
alat yang dapat membantu mereka dalam
beraktivitas sehari hari. Ditambah lagi di
Indonesia banyak benda yang ada di jalan,
sehingga dapat menganggu aktivitas mereka
dalam berjalan. Seorang tunanetra juga
harus mandiri, apabila tidak ada orang
yang membantunya. Sehingga dengan
kemandirian, mereka harus dibantu dengan
pembuatan alat yang dapat mendeteksi
benda-benda yang ada di sekitarnya.
Pada umumnya tongkat yang digunakan
tunanetra adalah tongkat jenis THE WHITE
CANE yaitu tongkat yang dapat dilipat-lipat.
Pada masa sekarang ini semua orang, tidak
terkecuali para tunanetra untuk saling social
distancing. Dikarenakan merebaknya virus
Covid-19 di Indonesia. Dan karena itu para
tunanetra harus memiliki suatu alat yang di
gunakan untuk mendeteksi jarak. Maka kita
membuat suatu alat yang dapat digunakan
untuk memberi intruksi ke tunanetra
supaya bisa menjaga jarak. karena tongkat
dan kacamata tersebut sudah dilengkapi
dengan sensor ultrasonic.

Cara kerja dari prototype tongkat dan
kacamata sakti ini adalah sebagai berikut:
1. Sensor ultrasonik dipasang di tongkat
dan kaca mata, sensor ultrasonik yang
dipasang di tongkat bertujuan untuk
mendeteksi benda yang berada di
bawah, sedangkan sensor ultrasonik
yang di pasang dikacamata bertujuan
untuk mendeteksi benda yang berada
sejajar dengan mata manusia sekaligus
untuk social distancing dimasa pandemi
Covid-19.
2. Arduino dan sinar ultrasonik di
sambungkan terlebih dahulu dengan
kabel jumper yang sudah di beri pin
female dan male dan diletakan pada
sabuk.
3. Setelah itu sinar ultrasonik di taruh pada
tongkat dan kacamata yang nantinya
memberi signal kepada tunanetra jika
ada halangan.
4. Signal yang diberikan nantinya akan
memberi intruksi ke telinga dengan
menggunakan headset.
5. Pada bagian kacamata berfungsi untuk
memberikan intruksi jika ada halangan
yang tinggi.
6. Sedangkan pada tongkat, berfungsi
untuk memberikan intruksi jika ada
halangan yang ada dibawah.
7. Jika baterai mulai low battery dapat
di-charge, dikarenakan tongkat dan
kacamata ini menggunakan baterai.

32 | MAJALAH KRENOVA • Kabupaten Kudus 2021

Tentang Inventor
Nama
:
•
Dicky Kurniawan
•
Muhammad Daffa Alfaruq
Alamat :
•
Desa Tanjungrejo Rt.04/01 Kab.
Kudus
•
Desa Demaan Rt.02/07 Kab. Kudus

Produk inovasi teknologi tongkat
sakti untuk memudahkan
penyandang disabilitas tuna netra
pada saat bepergian dilengkapi
dengan input halangan didepan
tongkat sensor ultrasonik/ sensor
jarak dan output suara buzzer.

No HP :
•
082322063156
•
087720390894
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Obat-obatan dan Kosmetika

Sabun Kuburan
SABUN TRANSPARAN EKSTRAK KULIT
BUAH DURIANKOSMETIK YANG KAYA
ANTIOKSIDAN

INOVASI
PRODUK
sabun
yang
memanfaatkan limbah kulit buah durian
yang pada umumnya tidak terpakai,
dibuang, dan dianggap sebagai sampah oleh
masyarakat. Limbah kulit durian didapatkan
dari penjual buah durian.
Beragam keunggulan yang ditawarkan
oleh Sabun Kuburan di antaranya sebagai
berikut:
• Bentuk produk berupa sabun yang
memiliki nilai estetika transparan.
• Memiliki kandungan senyawa alami
dari kulit buah durian.
• Tanpa
bahan
pewarna
karena
kandungan senyawa pigmen alami
dalam kulit buah durian.
• Memiliki banyak manfaat antara lain
sebagai anti bakteri, mengurangi bau
badan, gatal-gatal dan biang keringat.
• Busa yang dihasilkan cukup banyak

Tentang Inventor
Nama
:
•
Maylaffahzya
•
Awang Surya Wiguna, S.Farm., Apt
Alamat :
Desa Krajan RT 04/06 Kec. Kaliwungu Kab.
Kudus
No HP :
•
082242551881
•
085647799249
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Inovasi produk sabun yang memanfaatkan limbah
pada umumnya tidak terpakai, dibuang, dan diangga
masyarakat. Limbah kulit durian didapatkan dari penj

kulit buah durian yang
ap sebagai sampah oleh
jual buah durian.
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Tentang Inventor
Nama
:
•
Nurul Khotimah, S. Pd
•
Muhammad Yusuf
Alamat :
•
Desa Ploso RT 02/03 Kec. Jati Kab.
Kudus
•
Jl. Tambak Lulang Gg. 02 RT 02/03
Desa Ploso Kec. Jati Kab. Kudus
No HP :
•
081392086919
•
085290514519

Inovasi ini memanfaatkan bahan kelautan yang berupa biji lamun dan kombinasi tomat
merah untuk menciptakan lip balm yang aman dan nyaman digunakan oleh masyarakat.
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Obat-obatan dan Kosmetika

PALIEA
REKAYASA SEDIAAN BAHAN BAKU PEMBUATAN LIP BALM BERBASIS BIOAKTIF
BUAH PARIJOTO (Medinilla magnifica) DENGAN ANGGUR LAUT SEBAGAI
KOSMETIK YANG KAYA ANTIOKSIDAN

BUAH PARIJOTO merupakan buah yang
tumbuh di pegunungan Kabupaten Kudus,
buah tersebut biasanya dikonsumsi oleh
masyarakat Kudus supaya memiliki bayi
yang berparas tampan atau cantik pada ibu
yang akan melahirkan bayinya (Wibowo
dkk, 2012). Daun dan buah parijoto terasa
masam dan meyegarkan karena adanya
kandungan saponin, kardenolin, dan tanin
(Zuhud dkk, 2014). Buah parijoto dengan
kandungan zat bioaktifnya mempunyai
potensi untuk dijadikan sebagai bahan obat
maupun bahan kosmetik alam terutama lip
balm.
Tanaman lain yang dapat menunjang dalam
pembuatan dalam pembuatan lip balm adalah
Anggur Laut. Anggur laut merupakan salah
satu jenis rumput laut yang cukup potensial
untuk dibudidayakan karena telah dikenal
dan digemari oleh sebagian masyarakat.
Anggur laut ini mengandung antioksidan
yang tinggi. Anggur laut berfungsi sebagai
penangkal radikal bebas dan sebagai bahan
campuran untuk obat.

Permintaan lip balm yang tinggi, serta
adanya dukungan potensi bahan sediaan dari
bahan lokal di Kudus yang berpotensi untuk
dimanfaatkan sebagai “PALIEA” Rekayasa
Sediaan Bahan Baku Pembuatan lip balm
berbasis Bioaktif Buah Parijoto (Medinilla
magnifica) dengan Anggur Laut sebagai
Kosmetik yang Kaya Antioksidan. PALIEA
merupakan rekayasa bahan sediaan yang
diproses sesuai dengan standar kesehatan
lip balm yang ada di Indonesia, sehingga
wanita Indonesia dapat menggunakan
produk kosmetik terutama lip balm yang
aman dan bermanfaat bagi tubuh karena
kaya antioksidan serta tidak berbahaya.
PALIEA merupakan produk kosmetik
kaya antioksidan yang halal dengan
menggunakan bahan kelautan berupa biji
lamun dan bahan alami berupa tomat merah
yang menjadi sumber antioksidan serta
pewarna alami. LIBEL dapat dikembangkan
lebih jauh mengenai penelitian formulasi
bahan-bahan tambahan lainnya, sehingga
dapat menghasilkan produk kosmetik
yang aman dan nyaman digunakan oleh
masyarakat.
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Pendidikan

“DJ DIARY” (Diary Aksara Jawi)

MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA JAWA BERBASIS KEBUDAYAAN LOKAL BAGI SISWA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Tentang Inventor
Nama		
Alamat		
		
No HP		

: Afrilia Puspita Sari
: Jalan PR Sukun, Gebog,
Kudus
: 085802412909

MATA PELAJARAN Bahasa Jawa adalah
ruang lingkup materi muatan lokal, yang
diajarkan di sekolah pada tingkatan SD/
MI, SMP/MTs. dan SMA/MA/SMK.
Pembelajaran Bahasa Jawa merupakan
pembelajaran tentang kebudayaan Jawa
dianggap sulit dan rumit untuk dipelajari,
sehingga perlu adanya upaya untuk
mengetahui permasalahan yang sebenarnya
terjadi pada pembelajaran Bahasa Jawa.
Siswa kurang berminat dan termotivasi
berbicara dengan menggunakan bahasa
Jawa, salah satunya disebabkan banyak siswa
yang beranggapan bahwa pelajaran bahasa
Jawa merupakan salah satu pelajaran yang
dianggap sudah kuno dan siswa cenderung
lebih suka belajar bahasa asing daripada
bahasa Jawa.
Pada umumnya guru mengajar dengan
menggunakan metode ceramah yang
monoton dan kurang bervariasi dalam
menyampaikan materi pembelajaran bahasa
Jawa. Hal ini disebabkan karena proses
pembelajaran bahasa Jawa masih cenderung
mengacu pada “pakem” buku teks, bahan
ajar dan buku siswa yang disampaikan
dengan metode pembelajaran yang kurang
interaktif. Keadaan tersebut menjadikan
peserta didik merasa jenuh dan bosan
mengikuti proses belajar mengajar (PBM)
yang berlangsung.

Pembuatan alat peraga “DJ (Diary Aksara
Jawa)” di dalamnya memuat tatacara
penulisan aksara Jawa menggunakan
keyboard komputer. Panduan penulisan
aksara Jawa menggunakan keyboard
komputer dapat memudahkan siswa dalam
menggunakan teknologi, yang diselaraskan
dengan materi aksara Jawa yang diajarkan.
Selain tata cara penggunaan keyboard
untuk menuliskan aksara Jawa, juga terdapat
cakupan materi aksara Jawa yang sistematis.
Materi aksara Jawa meliputi: aksara legena,
pasangan, sandhangan, aksara swara, aksara
murda, aksara rekan dan angka Jawa sesuai
dengan kompetensi dasar yang termuat
dalam silabus.
Setelah peserta didik menguasai materi
aksara Jawa yang diajarkan menggunakan
alat peraga “DJ (Diary Aksara Jawa)”, guru
dapat melakukan pretes sesuai kemampuan
siswa pada level kognitif, berkaitan dengan
materi aksara jawa yang sudah disusun
dalam buku “DJ (Diary Aksara Jawa)”. Pretes
dapat dilakukan dengan kegiatan tanya
jawab antara guru dan siswa, berkaitan
dengan kemampuan siswa dalam menguasai
bentuk huruf aksara Jawa. Setelah guru
melakukan pretes, tahapan selanjutnya yaitu
dilakukan tes dengan tahapan yang lebih
rumit yaitu penerapan aksara Jawa dalam
sebuah kalimat dan paragraf. Susunan
soal berupa kalimat dan paragraf berhuruf
jawa juga terdapat dalam buku “DJ (Diary
Aksara Jawa)” dan dapat diubah sesuai
dengan kebutuhan siswa untuk menunjang
tercapainya kompetensi yang diajarkan.
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Diary Aksara Jawa memuat penulisan aksara jawa menggunakan perangkat
font (huruf) pada aplikasi Android dan panduan tata cara penulisan aksara
jawa menggunakan keyboard komputer/ laptop.

“Konsep desain
pembelajaran dibuat
menarik dengan
memanfaatkan teknologi
serta aplikasi Android
supaya dapat menambah
semangat siswa dalam
belajar.”
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Beberapa alat ini dapat
membantu difabel tuna
netra untuk mengerjakan
berbagai hal yang selama
ini tidak dapat dikerjakan
seperti mengukur panjang,
besar sudut, keliling
peralon, diameter paralon
dan berbagai hal yang
terkait.
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Pendidikan

Pengembangan Paket Media Pembelajaran
Sederhana Bagi Difabel Netra
Produk pengembangan paket media
pembelajaran sederhana merupakan inovasi
berupa alat ukur seperti penggaris, dan
busur yang dapat digunakan sehari-hari
bagi penyandang difabel tuna netra serta
diaplikasikan ke sekolah luar biasa (SLB).
Beberapa alat tersebut dapat membantu
difabel tuna netra untuk mengerjakan
berbagai hal yang selama ini tidak dapat
dikerjakan seperti mengukur panjang, besar
sudut, keliling peralon, diameter paralon
dan berbagai hal yang terkait.
Beberapa keunggulan dari produk ini di
antaranya sebagai berikut:
• Desain sederhana sehingga bisa dengan
mudah direplikasi.
• Walaupun desain sederhana tetapi telah
disesuaikan dengan standar penulisan
huruf braille dan kemampuan perabaan
siswa difabel sehingga nyaman untuk
digunakan.

•
•
•

Bahan mudah didapatkan dan dapat
menggunakan barang bekas.
Desain dan bahan mendukung kriteria
alat peraga.
Paparan teknis pembuatan alat peraga
sederhana dapat memberikan referensi
guru untuk mereplikasi ataupun
mengembangkan produk lain sesuai
kebutuhan.

Tentang Inventor
Nama		
Alamat		
		
		
No HP		

: Janu Arlin Wibowo
: Desa Gondosari RT
09/07 Kec. Gebog
Kab. Kudus
: 085643355224
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Pendidikan

Smart Chess Foor
Blind People:
Catur Pintar Untuk
Tunanetra Berbasis
Smart Arab
SMART CHESS For Blind People atau
Catur Pintar Untuk Tunanetra Berbasis
Smart Arab merupakan inovasi permainan
papan catur bagi penyandang difabel tuna
netra supaya mudah dalam memainkannya
tanpa khawatir salah dan bingung. Hal
ini dikarenakan permainan catur yang
dikembangkan
sudah
dimodifikasi
dengan kombinasi beberapa kode khusus
untuk membedakan bidak yang putih
dan hitam serta papan catur dilengkapi
dengan magnet supaya bidak tidak
dapat terjatuh pada saat dimainkan.

Tentang Inventor
Nama
:
•
Juhdan Alfatih
•
Muhammad Rafi Falah
•
Zaidhania Nabila
Alamat :
Kec. Gebog Kab. Kudus
No HP :
•
082325096618
•
0895426278866
•
082260191026
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Smart chess mempermudah
bagi kaum difabel tuna netra
untuk meraba bidak catur
tanpa jatuh.
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Rekayasa Industri dan Manufaktur

One Piece

INOVASI GENTENG ELASTIS BERBAHAN RUMPUT GAJAH (Pennisetum Purpureum) DAN
SERAT JAGUNG SEBAGAI PENCEGAH GLOBAL WARMING

Produk inovasi pembuatan genteng
elastis yaitu genteng yang ringan dengan
memanfaatkan limbah serat yang tidak
terpakai menjadi bahan baku. Inovasi ini
memanfaatkan limbah rumput gajah dan
serat jagung. Inovasi ini dibuat dengan
tujuan untuk mengurangi global warming/
pemanasan global.
Adapun keunggulan yang ditawarkan
genteng genteng elastis berbahan rumput
gajah (Pennisetum purpureum) dan serat
jagung ini antara lain:
• Sebagai sarana pencegahan global
warming.
• Pemanfaatan limbah yang diolah
menjadi
barang
berguna
dan
mempunyai nilai ekonomis.
• Pembuatan mudah dan fleksibel.
• Ringan dan tahan air.

Tentang Inventor
Nama
:
•
Aisyah Maulinda Putri Kairu Nisa
•
Alysia Nida Aurora
No HP :
•
081326276228
•
0895384376418

Proses pembuatan genteng
elastis.
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Hasil jadi produk genteng elastis berbahan rumput gajah (Pennisetum
purpureum) dan serat jagung.
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Sistem ini memanfaatkan
internet sehingga pemantauan
dapat dilakukan jarak jauh.

Rekayasa Industri dan Manufaktur

Sistem Budidaya Akuaponik Apung
Vertikal Berbasis Internet of Things
INDONESIA merupakan salah satu
negara dengan penduduk terbanyak di
dunia. Dengan penduduk lebih dari 260
juta jiwa, pasokan ketersediaan bahan
pangan menjadi sangat penting. Hal
ini menjadikan bidang pertanian sebagai
salah satu bidang penting yang sepatutnya
diperhatikan.
Pengalihgunaan lahan pertanian menjadi
salah satu masalah yang dihadapi Indonesia
dalam bidang pertanian. Lahan yang
mulanya berupa lahan pertanian, seiring
waktu berubah menjadi tempat berdirinya
gedung- gedung maupun perumahan baru.
Jumlah luas area pertanian di tahun 2013
adalah sekitar kurang lebih 8,1 juta ha
dan menjadi 7,4 juta ha di tahun 2019 dan
diperkiran bahwa laju alih fungsi lahan
pertanian di Indonesia sebesar 116.000 ha/
tahun nya (BBSDLP, 2020). Bergesernya
fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi
lahan pemukiman menjadikan lahan
pertanian berkurang.

Lahan pertanian yang terbatas merupakan
masalah besar dalam bidang pertanian.
Guna mencukupi kebutuhan bahan pangan,
lahan pertanian sangat dibutuhkan untuk
kegiatan budidaya, namun dengan kondisi
lahan yang semakin sempit, maka hal itu
menjadi tantangan tersendiri. Sehingga
diperlukan adanya inovasi guna mengatasi
masalah tersebut, salah satunya adalah
sistem pertanian vertical farming.
Metode vertical farming atau teknik bertani
secara vertikal merupakan solusi alternatif
yang dapat dipilih. Karena metode vertical
farming ini tidak membutuhkan banyak
lahan. Salah satu sistem vertical farming
yang dapat dipilih adalah hidroponik.
Untuk memaksimalkan potensi hidroponik,
khususnya melalui teknik bertani secara
vertikal, beberapa inovasi telah dilakukan
seperti menggabungkan sistem hidroponik
dengan sistem budidaya biota air sehingga
menjadi istilah akuaponik.
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CARA KERJA ALAT
Sistem pertanian akuaponik apung
merupakan
sebuah
teknologi
yang berperan dalam optimalisasi
sektor
perairan.
Teknologi
ini
mengintegrasikan sektor budidaya biota
air dengan akuaponik apung. Gambaran
implementasi dari sistem ini adalah
dengan membuat hidroponik vertikal
yang dapat terapung di atas permukaan
air dengan bagian bawahnya dapat
digunakan sebagai tempat budidaya
biota air di perairan tawar tenang seperti
danau, waduk maupun empung yang
saling terintegrasi.
Hidroponik vertikal ini berupa
sistem hidroponik dengan tanaman
ditempatkan secara vertikal dalam satu
tempat. Nutrisi yang digunakan pada
sistem hidroponik didapatkan dengan
memompa air danau yang bercampur
dengan nutrisi dari kotoran biota air ke
akar tanaman hidroponik. Bagian bawah
dari sistem ini digunakan sebagai tempat
budidaya ikan seperti halnya pada
sistem akuaponik, namun dalan skala
yang lebih luas dan tidak membutuhkan
wadah tambahan dikarenakan biota air
dibudidayakan langsung di perairan
tersebut.
Dalam keseluruhan proses, sistem
ini diintegrasikan dengan teknologi
Internet of Things dan renewable energy
dengan memanfaatkan panel surya
sebagai sumber listrik sehingga proses
pemantauan kualitas air dan kandungan
nutrisi dapat dilakukan dari jarak
jauh. Hasil pemantauan ini kemudian
ditampilkan dalam bentuk web yang
dapat diakses melalui gawai para
petani yang terhubung dengan jaringan
internet.

PROSPEK PENGEMBANGAN
Sistem akuaponik atau pengembangan
dari hidroponik vertikal sangat cocok
dikembangkan di daerah perairan tenang
seperti Waduk Logung. Alat ini juga
dilengkapi dengan panel surya yang
tentunya sangat cocok digunakan di daerah
beriklim tropis seperti kondisi iklim kita
saat ini. Dengan adanya sistem ini tentunya
diharapkan dapat meningkatkan komoditas
pertanian, membuka wisata edukasi tentang
sistem pertanian akuaponik, meningkatkan
perekonomian masyarakat sekitar waduk,
dan menciptakan sistem yang ramah
lingkungan.

Tentang Inventor
Nama		
		
		
		
		
Alamat		
		
		
No HP		

: Ilham Fajar Sidqi
Khoirul Umam
Asung Damar Sanubari
Ahmad Deni Endra
Ihfadz Lucky Alfa S
: Desa Prambatan Lor
RT 02/ RW 03 		
Kaliwungu Kudus
: 08232578762
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Rekayasa Industri dan Manufaktur

Sibarong, Deteksi
Sumbatan Pada
Gorong-Gorong
Berbasis Arduino
GORONG-GORONG merupakan suatu
jalur mengalirnya air dari pemukiman
warga
menuju
ke
sungai/tempat
penampungan air lainnya, maka dari itu
gorong-gorong merupakan komponen
penting dalam kehidupan masyarakat. Jika
terjadi penyumbatan pada gorong-gorong
karena banyaknya sampah/benda lainnya
dapat menimbulkan berbagai masalah bagi
masyarakat diantaranya yaitu meluapnya
air gorong-gorong, menjadi tempat
berkembangbiaknya nyamuk, dan air yang
berhenti dapat menimbulkan bau yang
tidak enak.
Di Indonesia, bagian atas dari goronggorong umumnya ditutup dengan beton
cor. Pengecekan gorong-gorong tersumbat
pada saat ini masih dilakukan dengan
menggunakan cara manual yaitu dengan
membuka penutup gorong-gorong dan
untuk mencari letak sumbatan, petugas
kebersihan harus masuk/blusukan ke dalam
gorong-gorong kemudian mencari letak
dimana gorong-gorong tersumbat. Cara
ini kurang efektif karena membutuhkan
banyak waktu, tenaga serta biaya hanya
untuk melakukan pencarian dimana letak
sumbatan pada gorong-gorong berada.
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Sibarong (Deteksi sumbatan pada goronggorong) merupakan alat yang digunakan
untuk digunakan untuk memudahkan
dalam mencari letak titik sumbatan pada
gorong-gorong yang tertutup beton cor.
Alat ini menggunakan dua buah sensor,
yaitu sensor ultrasonik HCSR-04 dan sensor
air. Sensor ultrasonik digunakan untuk
membaca jarak sumbatan (sampah) yang
terdapat pada gorong-gorong, sedangkan
sensor air digunakan untuk membaca ada
tidaknya air pada gorong-gorong sehingga
meminimalisir kerusakan sensor ultrasonik
karena terkena air yang ada pada goronggorong. Alat ini juga menggunakan arduino
nano sebagai pengendali sensor-sensor
tersebut. Selain itu, juga menggunakan
baterai 18650 sebagai sumber energi listrik,
serta saklar on/off sebagai penyambung dan
pemutus arus listrik pada rangkaian.

Dengan Sibarong, proses
pengecekan dapat dilakukan
dengan cepat tanpa harus
masuk ke gorong-gorong.

Alat ini dapat diterapkan pada masyarakat
umum
untuk
mempermudah
dan
mempercepat dalam tindakan pembersihan
gorong gorong yang tertutup beton cor.
Selain itu alat ini juga dapat diterapkan
pada petugas kebersihan khususnya bagian
pembersihan gorong-gorong dibawah
naungan pemerintah, sehingga pembersihan
gorong-gorong menjadi lebih cepat dan
mudah, serta tidak memakan banyak biaya.
Adapun keunggulan produk ini antara lain:
• Menyelesaikan permasalahan yang
terjadi dalam masyarakat ketika mencari
titik sumbat pada gorong-gorong.
• Ramah
lingkungan
dan
biaya
terjangkau.
• Proses pengecekan dapat dilakukan
dengan cepat tanpa harus masuk ke
gorong-gorong.

Tentang Inventor
Nama
:
•
Muhammad Auliya Rahman
•
Muhammad Faqih Firman
•
Rizal Ramli
Alamat : Madrasah Aliyah Negeri 1 Kudus
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EKSPEDISI YANG membawa muatan
berlebih dapat menyebabkan kerusakan
jalan yang dapat berakibat pada kecelakaan
lalu lintas. Sama halnya dengan muatan
ekspedisi yang berlebih, tinggi yang
melebihi batas yang telah ditentukan juga
dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
yang dapat merugikan pengguna jalan.
Untuk itu diperlukan suatu teknologi untuk
mendeteksi overheight (tinggi berlebih) dan
overload (beban berlebih) guna mencegah
pelanggaran lalu lintas dan meminimalisir
kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh
hal tersebut.

Sensor ultrasonik mendeteksi jarak antara
chasis dengan tanah, dengan beban
maksimal 1700 kg untuk jenis kendaraan
seperti kijang pick up maka jarak antara
chasis dengan tanah akan turun sekitar 14
cm. Apabila jarak antara chasis dengan tanah
terlalu pendek dan melebihi batas yang
diprogram maka sensor ultrasonik akan
mengirimkan sinyal menuju Arduino uno.
Kemudian Arduino uno akan mengalirkan
arus listrik menuju relay, sehingga relay
akan memutus arus yang mengalir ke
motor starter sehingga mesin tidak bisa
dihidupkan.

Inovasi
teknologi
prototype
dalam
kendaraan roda empat tentang antisipasi
kelebihan muatan dan ketinggian kendaraan
berbasis Arduino. Prototype menggunakan
sensor jarak ultrasonik HC - SR04, pada
saat overheight ketinggian melebihi batas
2 Meter maka sensor akan menangkap
gelombang pantul dari ultrasonik dan data
gelombang diteruskan ke microcontroller
dan microcontroller memberi perintah
ke relay (saklar) supaya mesin berhenti.
Begitu juga sebaliknya pada saat overload
maka sensor mendeteksi jarak antara chasis
dengan tanah, beban maksimal 1700 kg
maka chasis akan turun 14 cm. Apabila
jarak tanah dengan chasis terlalu pendek
maka mesin mati.

Sensor ultrasonik akan menangkap
gelombang pantul apabila ada benda
yang melebihi batas dari ketinggian 2
meter untuk jenis kendaraan kijang pick
up. Kemudian hasil pembacaan sensor
ultrasonik akan diteruskan ke Arduino uno
lalu relay akan memutus arus yang mengalir
ke motor starter sehingga mesin tidak bisa
dihidupkan.

Alat Anti Overheight and Overloading System
dapat diaplikasikan di kendaraan. Kendaraan
yang digunakan adalah kendaraan jenis pick
up. Peralatan mikrokontroller di tempatkan
di bagian dashboard mobil. Sedangkan
sensor satu di tempatkan di bagian bawah
bak kendaraan menghadap ke tanah/jalan
dan sensor dua ditempatkan di kabin bagian
atas kendaraan.
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Tentang Inventor
Nama
:
•
Muhammad Aldi Maulana
•
Afiq Ardina Putra
•
Dimas Satrio Nugroho
•
Hamdan Alwi Assegaf
Alamat :
SMK NU Ma’arif Kudus
No HP :
•
089628985541
•
085640880087
•
085602015602
•
089669984338

Inovasi ini merupakan alternatif teknologi
yang lebih efektif untuk dapat mengatasi
permasalahan kendaraan dengan tinggi
dan muatan yang berlebih.

Rekayasa Industri dan Manufaktur

Anti Overheight and Overloading System,
Sistem Anti Tinggi Berlebih dan Beban
Berlebih Pada Kendaraan Muatan
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D3: Drowsiness Detection Devices
SALAH satu permasalahan yang sedang
dihadapi negara Indonesia dalam bidang
lalu lintas adalah meningkatnya angka
kecelakaan setiap tahunnya. Dan salah
satu faktor yang menjadi alasan terkuat
terjadinya kecelakaan adalah faktor dari
pengemudi sendiri yaitu mengantuk.
Menurut data dari Polri, lebih dari 3.500
atau 9,5 persen pengemudi yang kecelakaan
karena mengantuk di Indonesia antara
Oktober 2019 dan Desember 2019 terlibat
lebih dari 700 kecelakaan. Bukan hanya
pengemudi pria, wanita pun sama, hampir
70 persen kecelakaan karena mengantuk
yang terdata terjadi di siang hari, dan lebih
dari setengah kecelakaan itu melibatkan
pengemudi berusia 16 hingga 24 tahun.

Perancangan produk yakni dengan
menggabungkan sistem elektronika pulse
sensor dengan buzzer alarm yang akan
memberikan data berupa suara tinggi
atau frekuensi tinggi dalam perangkat
Arduino. Mikrokontroller yang menerima
sinyal dari arduino akan berfungsi
menghidupkan buzzer alarm. Sistem alarm
akan bekerja mengeluarkan suara tinggi
dengan mendeteksi denyut jantung. Pada
saat denyut jantung berada pada detakan
tertentu, alarm akan mengeluarkan bunyi
yang dapat menjadi early warning bagi
pengemudi. Dalam hal ini, baterai berfungsi
sebagai pemberi sumber energi.

Hal ini mendorong inventor untuk
membuat inovasi alat yang diharapkan
mampu untuk membantu meminimalkan
angka kecelakaan akibat pengemudi
yang mengantuk. D3: DROWSINESS
DETECTION DEVICES merupakan alat
deteksi kantuk yang memanfaatkan sensor
detak jantung, dimana detak jantung yang
dimiliki pengemudi yang mengantuk
memiliki detak sekitar kurang dari 60
bps . Dengan adanya alat ini, diharapkan
alat ini dapat membantu menekan angka
kecelakaan di Indonesia atau sebagai early
warning system bagi pengemudi yang
mengantuk.
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Tentang Inventor
Nama
:
•
Muhammad Rusydi Al-Hakim
•
Rafi Zufarul Fahd
Alamat

: MAN 2 Prambatan Kidul,
Kaliwungu, Kabupaten Kudus

Alat D3 akan hidup secara otomatis
apabila denyut jantung pengemudi
mulai melemah. Alat ini juga dapat
mengurangi angka kecelakaan akibat
pengemudi yang mengantuk.
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SMELT dapat digunakan untuk
memonitoring pemakaian energi
listrik dari jarak jauh.

Tentang Inventor
Nama
:
•
Moh.Himawan Hilmi
•
Yudhistira Abrory
Alamat

: MA Negeri 2 Kudus, Jalan Mijen,
Mijen, Perambatan Kidul, Kec.
Kaliwungu, Kab. Kudus

No HP :
•
085225811902
•
0895384820560
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Smart Home Electricity Tracker (SMELT)
DEWASA ini listrik merupakan salah satu
kebutuhan yang sangat penting dalam
kehidupan sehari-hari masyarakat, di
Indonesia sendiri PLN sebagai penyedia
listrik membagi layanan menjadi 2 jenis
yaitu prabayar dan pascabayar. Dalam
praktiknya layanan pascabayar memiliki
beberapa kendala yang cukup serius, seperti
tidak terkontrolnya penggunaan listrik
yang menyebabkan lonjakan biaya listrik
yang berlebih. Permasalahan tersebut juga
menuai permasalahan baru yang lebih
serius dimana pembagian listrik menjadi
sangat tidak merata dikarenakan kurang
terkontrolnya penggunaan listrik oleh
kelompok atau individu tertentu sehingga
mengakibatkan di beberapa daerah kualitas
elektrifikasi menjadi buruk. Masalah ini
juga diperparah dengan adanya oknumoknum tidak bertanggung jawab yang
mencuri listrik dari orang lain sehingga
menyebabkan pembengkakan dalam biaya
listrik yang dikeluarkan.
Oleh sebab itu, dibutuhkan alat yang mampu
memonitoring pemakaian energi listrik
dan mampu membatasi arus penggunaan
beban, walaupun pengguna energi listrik
tidak berada dirumah tetapi tetap dapat
memonitoring penggunaan listrik lewat
handphone yang sudah terhubung dengan
internet. Apabila pengguna ingin memutus
jaringan listrik, alat ini dapat melaksanakan
nya melalui aplikasi yang terinstal di
handphone.

Tentunya, untuk membuat alat ini
membutuhkan sensor tegangan, sensor arus,
relay, arduino UNO, dan NodeMCU. Sensor
tegangan menggunakan ZMPT101B yang
berfungsi membaca nilai tegangan, sensor
arus menggunakan ACS712 yang berfungsi
membaca nilai arus, relay berfungsi untuk
membatasi nilai arus dengan cara ketika
sensor arus membaca nilai arus pada beban
dan kemudian penulis mengatur pada
program dengan membatasi arus yang
boleh masuk sebesar 2 A dan jika melebihi
batas arus tersebut alat monitoring ini akan
mati, arduino UNO berfungsi mengolah
data yang dibaca dari sensor tegangan dan
arus, dan NodeMCU sebagai modul WIFI
yang berfungsi mengirimkan data ke server
sehingga dapat dilihat dengan jaringan
internet.
CARA KERJA
1. Buka aplikasi SMELT yang sudah
diinstal
2. Pastikan gawai terhubung dengan
internet
3. Kemudian tekan start untuk memulai
aplikasi
4. Tunggu hingga aplikasi mengambil data
dari alat yang sudah dipasang
5. Data akan dikompilasi dan diproses
dalam server
6. Kemudian akan muncul data real-time
di layar gawai, data tersebut berisi daya
listrik, arus listrik dan tegangan listrik
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Helm “MANTAN” (Helm Aman, Pintar,
dan Nyaman)
KECELAKAAN lalu lintas pada sepeda
motor ini menjadi cerminan rendahnya
kesadaran
masyarakat
terhadap
keselamatannya saat berkendara. Hal ini
ditandai dengan minimnya kesadaran
masyarakat untuk mematuhi peraturan lalu
lintas. Salah satunya dalam pemakaian alat
pelindung diri saat berkendara, yaitu helm.
Dalam kenyataannya, masyarakat kerap
kali mengabaikan penggunaan helm saat
berkendara dengan alasan hanya bepergian
jarak dekat ataupun helm membuat tidak
nyaman pengendara saat digunakan.
Selain itu, pengendara sering kali tidak
menggunakan helm sesuai prosedur yaitu
sampai berbunyi “klik”. Padahal, helm
mempunyai peran penting saat terjadi
sebuah kecelakaan. Helm dapat melindungi
kepala dari benturan hebat saat terjadi
kecelakaan. Menurut WHO (World Health
Organization), penggunaan helm dapat
mengurangi 40% risiko kematian akibat
kecelakaan. Penggunaan helm sampai
berbunyi “klik” bertujuan untuk mencegah
helm terlepas dari kepala saat terjadi
kecelakaan.

Helm “MANTAN” merupakan sebuah
inovasi dengan menggunakan berbagai
komponen elektronik dan dirancang
menggunakan sistem yang berpusat pada
sebuah komponen board arduino. Helm
“MANTAN”
menggunakan dua jenis
board arduino, yaitu board arduino UNO
sebagai pusat dari komponen elektronik
yang terdapat di sepeda motor dan board
arduino mini sebagai pusat dari komponen
elektronik di helm. Board arduino ini
deprogram
menggunakan
komputer
sehingga dapat menghasilkan output yang
diinginkan.

Skema Modul Elektronik Helm “MANTAN”
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Tentang Inventor
Nama

: Zaskia Rissa Xenasti

Alamat

: SMA Negeri 1 Bae Kudus
Gondang Manis RT 03/RW 04,
Kec. Bae, Kab. Kudus

Komponen elektronik helm yang
terletak di luar yaitu bluetooth
module memiliki sifat waterproof
atau tahan terhadap air, sehingga
saat hujan helm tetap dapat dipakai
dan tidak menimbulkan konsleting.
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Motif batik yang beranekaragam
menambah nilai estetika pada
bangunan.
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Kerajinan dan Industri Rumah Tangga (Industri Kreatif)

Ukir Hebel Motif Batik
Tentang Inventor
Nama		
Alamat		
		
		
No HP		

: Yus Beni
: Undaan Tengah
RT 02/03 Kec. Undaan
Kab. Kudus
: 089504302892

PRODUK UKIR hebel motif batik
merupakan inovasi kerajinan tangan dari
bahan bata hebel berbentuk motif batik
beraneka ragam untuk mempercantik
dalam membangun rumah, bangunan dan
ornamen.
Adapun beberapa keunggulan yang
ditawarkan oleh inovasi ukir hebel motif
batik di antaranya sebagai berikut:
• Bahan lebih tahan lama dan mudah
untuk dibentuk
• Dapat diaplikasikan ke semua bangunan
• Ringkas dan bertekstur
• Harga ekonomis dan ramah lingkungan

MAJALAH KRENOVA • Kabupaten Kudus 2021 | 59

Kerajinan dan Industri Rumah Tangga (Industri Kreatif)

Ukiran Motif
Batik Guna
Meningkatkan
Nilai Ekonomis
Kerajinan Kulit Di
Kabupaten Kudus
PRODUK UKIR ini merupakan inovasi
kerajinan ukir berbahan dasar hasil samping
kulit kambing dari pengrajin rebana yang
diukir oleh mesin CNC laser engraving
dengan motif batik khas Kudus.
Jika pada umumnya batik diaplikasikan diatas
kain, kami berusaha untuk memanfaatkan
limbah dengan menggunakan bahan dasar
dari limbah kulit kambing pengrajin alat
musik rebana yang tidak terpakai sehingga
dapat menjaga kelestarian lingkungan dan
juga dapat meningkatkan nilai ekonomis
limbah kulit kambing.
Kekhasan produk dapat dilihat dari ukiran
motif batik Kudus yang dapat diwujudkan
dalam berbagai bentuk produk seperti
dompet, ikat pinggang, pouch, jam tangan,
gantungan kunci, ataupun produk lainnya
yang dapat disesuaikan dengan keinginan
konsumen.

Tentang Inventor
Nama
		
		
Alamat		
		
		
No HP		

: Alfina Umul Khasanah
Deny Cahyanto
Miftahul Jannah
: Dukuhwaringin RT
04/02 Kec. Dawe
Kab. Kudus
: 085523968677
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Jika pada umumnya batik diaplikasikan di atas kain, inventor berusaha untuk memanfaatkan
limbah dengan menggunakan bahan dasar dari limbah kulit kambing pengrajin alat musik
rebana yang tidak terpakai.
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Inovasi ini merupakan aplikasi Android pertama di Indonesia yang memungkinkan pendaftaran
online KB di rumah dan pengelolaan data peserta KB MKJP secara online serta terintegrasi dalam
satu aplikasi.

Tentang Inventor
Nama		
Alamat		
		
		
		
No HP		
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: Risa Rahmatma Putra
: Jl. Hasanuddin No. 125,
Perum Salam Indah,
Desa Dersalam, Kec.
Bae Kab. Kudus
: 085640040080

Sosial dan Budaya (Pemberdayaan Masyarakat dan Revitalisasi Budaya)

Pelayanan Penyuluhan KB Ke
Rumah (Home Service) Melalui
Pendaftaran Online Serta Pengelolaan
Data Peserta KB MKJP Online
Dan Terintegrasi Melalui Aplikasi
Berencana Bersamamu (Kancamu)
SEBUAH INOVASI developer membangun
aplikasi
berbasis
Android
berjudul
(KANCAMU)
dengan
tujuan
untuk
memudahkan masyarakat dalam mendapatkan
pelayanan KB terutama pelayanan MKJP
(Metode Kontrasepsi Jangka Panjang).
Aplikasi ini berbasis online atau dapat diakses
menggunakan internet.
Adapun beberapa keunggulan yang ditawarkan
oleh aplikasi ini yaitu:
• Aplikasi android pertama di Indonesia
yang memungkinkan pendaftaran online
KB di rumah dan pengelolaan data peserta
KB MKJP secara online serta terintegrasi
dalam satu aplikasi.
• Ukuran aplikasi yang hanya sebesar 7 - 8
MB.
• Aplikasi dengan tampilan sederhana dan
mudah digunakan.
• Pengisian data untuk mendaftarkan diri
ikut KB juga sederhana.
• Membutuhkan sangat sedikit kouta
saat melakukan pendaftaran atau saat
mengakses database akseptor.
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Sosial dan Budaya (Pemberdayaan Masyarakat dan Revitalisasi Budaya)

GOKU Online
Kudus
GOKU ONLINE KUDUS tampil sebagai
inovasi layanan jasa teknologi informasi
melalui media online dan media informasi
lainnya. Goku online Kudus merupakan
sebuah terobosan baru di tingkat lokal
yang dapat membantu bagi organisasi
atau perusahaan yang bergerak dalam
bidang usaha atau komersil. Bukan hanya
pelayanan, tapi kualitas dan harga menjadi
hal terbaik untuk promosi perusahaan atau
usaha di jaringan internet.
LAYANAN GOKU ONLINE KUDUS
•

•
•

•

•

GOKU MOTOR merupakan layanan
transportasi
berbasis
aplikasi
smartphone untuk mengantarkan ke
berbagai tempat tujuan menggunakan
sepeda motor.
GOKU MOBIL merupakan layanan
antar jemput menggunakan mobil ke
tujuan.
GOKU KURIR merupakan layanan
antar jemput barang yang akan
langsung dikirimkan kurir ke tempat
tujuan. Sehingga tidak memerlukan jasa
pengiriman ekspedisi karena barang
akan sampai dengan cepat ke tempat
tujuan.
GOKU PIJAT merupakan layanan
panggilan pijat secara online. Pada fitur
ini, bisa lebih mudah memesan tukang
pijat untuk datang ke tempat tanpa
harus mengantri.
GOKU BELANJA merupakan layanan
pesan belanjaan untuk kebutuhan
sehari-hari. Pada layanan ini juga
bekerja sama dengan mitra pedagang
terpercaya dengan kualitas barang yang
bagus dan harga yang terjangkau.

•

•

•

•

•

•

•

•
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GOKU BELANJA merupakan layanan
pesan belanjaan untuk kebutuhan
sehari-hari. Pada layanan ini juga
bekerja sama dengan mitra pedagang
terpercaya dengan kualitas barang yang
bagus dan harga yang terjangkau.
GOKU MOBIL BO merupakan layanan
pengiriman barang dalam jumlah besar,
baik dalam kota maupun luar kota
dengan tarif terjangkau.
GOKU KULINER merupakan layanan
pesan antar berupa makanan dan
minuman cepat saji dari gerai makanan
dan minuman yang telah menjadi mitra.
GOKU SERVICE AC merupakan
layanan service dan perawatan AC
yang dilakukan oleh tenaga profesional
dari jasa service AC pilihan yang telah
menjadi mitra.
GOKU OBAT merupakan layanan
pesan antar pembelian obat di apotek
yang mencakup wilayah kota dan sudah
menjadi mitra.
GOKU CLEAN merupakan layanan
bersih-bersih rumah bagi yang
sedang sibuk dan tidak sempat
untuk membersihkan rumah dengan
menggunakan jasa tenaga kebersihan
yang sudah berprofesional.
GOKU RENTAL MOBIL merupakan
layanan rental mobil berbasis online
yang dapat digunakan dengan mudah
menggunakan aplikasi.
GOKU LAUNDRY merupakan layanan
laundry berbasis aplikasi yang siap antar
jemput mencakup wilayah kota.

Tentang Inventor
Nama		
Alamat		
		
		
No HP		

: M. Fathun Naim
: Jl. Suryo Kusumo No.
88 Jepang Mejobo Kec.
Mejobo Kab. Kudus
: 082914102171

GOKU Online Kudus menawarkan layanan dengan kualitas dan
harga yang bersaing.
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Smart Key Chain
Tentang Inventor
Nama		
		
Alamat		
		
		
No HP		

: Muhammad Iwan P
Heru Tri Sugiarto
: Desa Kepangen
Rejosari Kec. Dawe
Kabupaten Kudus
:-

SEMAKIN MAJU perkembangan jaman
ditandai dengan semakin maraknya jenis
transportasi. Jenis transportasi yang sudah
umum dan banyak dimiliki oleh masyarakat
luas dari berbagai kalangan yaitu sepeda
motor. Banyaknya kendaraan sepeda motor
yang dimiliki masyarakat harus diikuti
dengan teknologi/alat bantu yang mampu
mengatasi jika terjadi sebuah masalah
pada kendaraan itu sendiri. Salah satu
masalah dalam masyarakat yang timbul
yakni kurang diperhatikan keamanannya
yang nanti berdampak terhadap tindak
kriminal yang dilakukan oleh pihak luar.
Tindakan-tindakan tersebut sudah banyak
dilakukan dengan berbagai macam cara
seperti, pembobolan kunci kontak secara
paksa, duplikat kunci, penggunaan air
keras (asam) untuk melelehkan kunci yang
terbuat dari logam, dan lain sebagainya.

Beberapa penerapan kreasi dan inovasi dari
pengaman sepeda motor dengan smart key
chain pada masyarakat yang diinginkan
antara lain seperti:
• Diterapkan sebagai pengamanan sepeda
motor.
• Diterapkan sebagai peningkatan tingkat
keamanan sepeda motor.
• Diterapkan sebagai bahan motivasi
masyarakat untuk berkarya dan
berkreasi untuk membuat kreasi dan
inovasi.
• Dilengkapi dengan buku panduan
(manual book) sehingga mudah
diaplikasikan.
CARA KERJA
Kunci motor yang telah dilengkapi smart
key chain digunakan untuk menghidupkan
kelistrikan yang ada di sepeda motor serta
menghidupkan micro controller. Smart
key chain akan mengirimkan sinyal yang
berupa kode unik yang selanjutnya diterima
oleh receiver pada micro controller untuk
selanjutnya diproses. Apabila kode unik
sesuai maka kendaraan dapat dihidupkan.

Kreasi dan inovasi yang dihasilkan
diharapkan dapat diterapkan dimasyarakat
sebagai produk yang bermanfaat dan
berguna bagi masyarakat dalam hal
keamanan sarana transportasi khususnya
sepeda motor dalam mencegah tindak
kejahatan pencurian.
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Smart key chain memiliki keamanan ganda, eksternal dan
internal serta tidak memerlukan sumber tegangan tambahan
pada sepeda motor.

“Produk ini
menggunakan gantungan
kunci yang praktis
untuk dibawa dan dapat
menyimpan kode lebih
dari satu. Pengaman
yang memiliki keamanan
ganda, eksternal dan
internal.”
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Akuaponik bertenaga surya berbasis Internet of Things (IoT)
ini dapat dijadikan sebagai paradigma baru dalam mengelola
usaha pertanian yang efektif dan menguntungkan.
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SMAQUOT
AKUAPONIK PINTAR BERTENAGA SURYA BERBASIS INTERNET OF THINGS (IOT) SEBAGAI
UPAYA MENDUKUNG PERTANIAN BERKELANJUTAN

SISTEM PERTANIAN modern seperti
akuaponik sedang marak dilakukan di
Indonesia, kebutuhan listrik yang besar
dalam budidaya pertanian modern juga
berpengaruh dalam biaya pengeluaran.
Lahan pertanian tekikis oleh besarnya
gedung-gedung perkotaan, petani muda
harusnya juga ikut ambil bagian dalam
hal ini karena dengan keterbatasan lahan
pertanian yang semakin tahun semakin
berkurang sehingga menuntut para petani
khususnya petani muda agar bisa berpikir
kreatif dengan keterbatasan kahan mereka
bisa tetap menghasilkan produk pertanian
yang bannyak dan berkualitas.
Akuaponik bertenaga surya berbasis
internet of things (IoT) hadir sebagai solusi
permasalahan pertanian yang memerlukan
banyak lahan agar lebih efisien dan
hasil tetap maksimal, namun seringkali
sistem akuaponik belum menghasilkan
produk pertanian yang berkualitas dan
banyak karena permasalahan pH, suhu
dan kelembaban air yang berubah-ubah,
sehingga banyak tanaman yang kekurangan
nutrisi, ikan yang mudah mati dan kualitas
air yang semakin hari semakin buruk.
Maka dari hal tersebut, penerapan Internet
of Things (IoT) pada akuaponik sangat
diperlukan agar proses budidaya secara
akuaponik dapat berjalan dengan lancar
dan mengasilkan produksi yang banyak
serta berkualitas.

Akuaponik juga dapat diterapkan pada
lahan yang sempit karena sistem ini hanya
berukuran +1 m2. Sistem Akuaponik
berbasis IoT dapat menciptakan nilai estetika
yang tinggi selain dapat memadukan antara
budidaya sayuran dengan ikan, juga dapat
mengoptimalisasikan teknologi. Tidak
hanya itu, sayuran yang dihasilkan dapat
berjumlah banyak karena budidaya dapat
dilakukan baik secara vertikal maupun
horisontal sehingga dapat diperoleh hasil
yang banyak dengan berbagai jenis sayuran
dalam satu luasan lahan. Sistem Akuaponik
berbasis IoT lebih sehat, bebas pestisida,
bebas mikroba pathogen, dan sedikit hama
penyakit yang menyerang pada tanaman
budidaya. Namun, apabila terlihat ada
hama dan penyakit yang menyerang,
maka dapat dilakukan tindakan secara
manual. Contohnya dengan membuang
atau merompel tanaman yang terkena
hama atau penyakit tersebut, sehingga tidak
menggangu pertumbuhan tanaman yang
lain.

Tentang Inventor
Nama
:
•
Ilham Fajar Sidqi
•
Khoirul Umam
•
Asung Damar Sanubari
•
Ahmad Deni Endra
•
Ihfadz Lucky Alfa Saputra
Alamat : Desa Prambatan Lor RT 02/ RW
03 Kaliwungu Kudus
No HP : 08232578762
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Sincan merupakan disinfeksi otomatis berbasis Arduino
untuk mensterilkan uang dari bakteri, virus, dan jamur yang
menempel dengan Sinar UV - C di dalam box selama 10 menit.

Teknologi Informasi dan Komunikasi

SINCAN: Box Disinfeksi Otomatis
Dengan UV-C Light Pada Uang Rupiah
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SAAT INI salah satu pencegahan virus
Covid-19 terhadap berbagai benda yaitu
dengan disinfeksi. Disinfeksi sendiri
didefinisikan sebagai penggunaan bahanbahan kimia yang dapat membunuh
kuman/mikroba (bakteri, fungi, dan virus)
yang terdapat di permukaan benda mati
(non-biologis, seperti pakaian, lantai,
dinding) (Centers for Disease Control and
Prevention, CDC). Berbagai macam cairan
disinfektan yang digunakan untuk disinfeksi
adalah diluted bleach (larutan pemutih/
natrium hipoklorit), klorin dioksida, etanol
70%, kloroksilenol, electrolyzed salt water,
amonium kuarterner (seperti benzalkonium
klorida), glutaraldehid, hidrogen peroksida
(H2O2) dan sebagainya.
Namun salah satu problem yang ada pada
sekarang adalah bagaimana cara diinfeksi
mata uang rupiah. Hal ini dikarenakan
rata-rata jenis desinfektan berupa bahan
kimia cair, jadi uang akan basah dan rusak
karena tersemprot desinfektan. Mata uang
rupiah sendiri berupa kertas dan sangat
rentan ditempeli oleh virus Covid-19
mengingat perputaran uang disaat pandemi
virus sangatlah besar. Untuk itu, perlu
mengembangkan SINCAN (box disinfeksi
otomatis dengan UV-C Light pada uang
rupiah) sebagai pencegah covid-19
berbasis arduino. Pembuatan alat SINCAN
didasarkan oleh penelitian David J. Brenner
et al. (2017) membuktikan bahwa sinar
UV-C mampu membunuh 95% virus flu
yang ada di udara dibandingkan dengan
menggunakan vaksin. UV-C juga dapat
membunuh strain virus yang lebih baru.
Penggunaan lampu UV-C juga lebih aman
karena tidak menimbulkan kerusakan mata
dan kulit dibandingkan lampu UV biasanya.

SINCAN merupakan alat yang kreatif dan
inovatif di saat pandemi virus covid-19.
Spesifikasi yang digunakan pada produk
SINCAN (Box disinfeksi otomatis dengan
UV-C Light pada uang rupiah) adalah
Arduino Nano, Lampu UV-C, Box Kaca
Hitam, Saklar, dan Baterai. SINCAN sendiri
pada penggunaannya sangatlah otomatis.
Apabila uang dimasukan pada SINCAN
maka, lampu UV SINCAN akan menyala
selama 10 menit untuk membunuh dan
mensterilakan mata uang rupiah. Setelah
itu, lampu UV pada SINCAN akan otomatis
mati sendiri.
Penerapan SINCAN pada masyarakat dapat
dilakukan dengan meletakkan SINCAN
pada sektor perdagangan dan bisnis yang
melakukan transaksi pembayaran, seperti :
Bank, Pasar, dan Warung-warung UMKM
dan lain-lain. Dengan adanya alat SINCAN
harapannya memutus penyebaran Covid-19
karena Covid sendiri dapat menempel pada
uang kertas dan logam. Hal ini dikarenakan
lampu UV-C sendiri akan menyebabkan
kerusakan membran sel pada virus dan
menyebabkan kematian sel.

Tentang Inventor
Nama
:
•
Ahmad Edi Darmawan
•
Arif Noor Adiyanto
Alamat :
•
Desa Getasrabi Gebog RT. 03 RW. 05
Gebog Kudus
•
Jekulo Kauman Kudus
No HP :
•
085869607202
•
089538423335
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Teknologi Informasi dan Komunikasi

SEC (Smart
Emergency Card)
Tentang Inventor
Nama		
		
Alamat		
		
		
No HP		

: Lulut Witono
Muhammad Kholif
: Sekolah Menengah
Kejuruan Negeri 2
Kudus
: 085866129338

ILMU PENGETAHUAN dan teknologi
semakin berkembang pesat seiring
perkembangan peradaban manusia. Hal
ini ditandai dengan munculnya inovasi
teknologi yang tepat guna. Salah satu bentuk
perkembangan inovasi teknologi yang
sekarang adalah pemanfaatan dalam bidang
teknologi elektronika. Teknologi elektronika
pada saat ini sudah banyak diaplikasikan
sehingga mampu memecahkan masalah
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Masalah yang sering terjadi atau yang sering
dialami oleh masyarakat adalah terkuncinya
pintu mobil saat kunci berada di dalam
mobil itu sendiri. Hal tersebut dapat
disebabkan karena arus yang mengalir ke
central lock tidak stabil atau kurang sehingga
dapat menyebabkan central lock mengunci
dengan sendirinya ketika pintu tertutup.
Hal ini akan menjadi masalah karena pintu
tidak akan bisa dibuka dari luar tanpa
menggunakan kunci kontak yang tertinggal
di dalam mobil itu sendiri. Solusinya adalah
dengan menggunakan jasa bengkel jika
pemilik kendaraan tidak mempunyai kunci
cadangan.

SEC (Smart Emergency Card) menggunakan
teknologi Radio Frequency Identification
(RFID) adalah sebuah teknologi yang
menggunakan komunikasi via gelombang
elektromagnetik untuk merubah data antara
terminal dengan suatu objek seperti produk
barang, hewan, ataupun manusia dengan
tujuan untuk identifikasi dan penelusuran
jejak melalui penggunaan suatu piranti
yang bernama RFID tag.
Sistem hanya dapat bekerja ketika dialiri
arus listrik. Sistem hanya bekerja membuka
kunci pintu mobil yang terkunci ketika
modul mendapatkan sinyal dari kartu SEC.
Pengunci pintu atau central lock hanya
dapat dibuka menggunakan kartu yang
sesuai dengan SEC dan menggunakan kuci
mobil. Jika tidak digunakan SEC dapat di
non-aktifkan dan di aktifkan kembali tanpa
kunci kontak menggunakan saklar yang
disembunyikan.
Inovasi yang dihasilkan diharapkan
dapat diterapkan di masyarakat sebagai
produk yang bermanfaat dan berguna
bagi masyarakat dalam hal kenyamanan
dan keamanan. Penerapan kreasi dan
inovasi dari pembuka kunci pintu dengan
memanfaatkan teknologi RFID pada
masyarakat adalah penerapan pada mobil
untuk membuka kunci mobil ketika pada
saat darurat.
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Inovasi teknologi menggunakan Radio Frequency Identification
(RFID) yang memanfaatkan komunikasi via gelombang
elektromagnetik untuk merubah data antara terminal dengan
suatu objek seperti produk barang, hewan, ataupun manusia
dengan tujuan untuk mengidentifikasi  dan  peneelusuran jejak
melalui penggunaan suatu pirant yang bernaman tag RFID.
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Strategi dan Kebijakan
GUNA meningkatkan kemampuan pengelolaan
potensi inovasi daerah yang terintegrasi dalam usaha
menumbuhkembangkan ekonomi produktif berbasis
potensi Kabupaten Kudus. Strategi Kebijakan dan
pengembangan Inovasi Daerah Kabupaten Kudus
adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan kelembagaan dan daya dukung ilmu
pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN)/
atau penelitian, pengembangan dan perekayasaan
(litbangyasa) serta kemampuan absorpsi industri,
khususnya usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM) guna pemantapan daya dukung inovasi
daerah
2. Terwujudnya pengembangan budaya berinovasi
dalam lingkungan Kabupaten Kudus
3. Terwujudnya keterpaduan/koherensi pemajuan
sistem inovasi di daerah dalam pengembangan
daya saing inovasi daerah
4. Terwujudnya penyelarasan Inovasi daerah dengan
perkembangan global
5. Terselenggaranya penguatan sentra HKI dalam
usaha melindungi konsumen dan Pengamanan
Perdagangan
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BAPPEDA Kabupaten Kudus
Jl. Simpang Tujuh No.1, Kudus, Demaan, Kec.
Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah
59313
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