BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Inovasi adalah sebuah proses pembaruan dalam unsur
kebudayaan masyarakat, yakni teknologi. Inovasi berarti penemuan
baru dalam teknologi manusia. Dalam pengertian yang lain, inovasi
juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperkenalkan
hal-hal baru atau temuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau
sudah dikenal sebelumnya.
Berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2002 tentang
Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu
Pengetahuan dan Teknologi, pasal 24 ayat (1) menyatakan “bahwa
setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk berperan serta
dalam melaksanakan kegiatan penguasaan, pemanfaatan, dan
pemajuan iptek sesuai dengan peraturan-perundangan.” Pada ayat (2)
dinyatakan bahwa “setiap warga negara yang melakukan kegiatan
penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi mempunyai hak memperoleh penghargaan yang layak dari
pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat sesuai dengan
kinerja yang dihasilkan.”
Demikian pula yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 388 ayat (10)
menyatakan “Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi Daerah
Pemerintah

memanfaatkan

lembaga

yang

berkaitan

dengan
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penelitian dan pengembangan” dan pada ayat (12) dinyatakan bahwa
“Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif
kepada individu atau Perangkat Daerah yang melakukan inovasi”.
Melihat fenomena bahwa kemajuan dan kesejahteraan suatu
daerah tidak saja dipengaruhi oleh kekayaan Sumberdaya Alam,
namun lebih ditentukan oleh kapasitas inovasi daerah tersebut,
diperlukan upaya untuk memacu pencapaian hasil inovatif dengan
dibarengi oleh pemberian fasilitasi penelitian terhadap karya inovatif.
Kreatifitas

dan

kemampuan

inovasi

masyarakat

dapat

terus

dikembangkan agar menjadi budaya kreasi dan inovasi sehingga
tercipta daya saing masyarakat yang ditandai munculnya keunikan
lokal sebagai produk unggulan iptek.Hal tersebut dimaksudkan agar
dapat menunjang peningkatan kesejahteraan dan keberdayaan
masyarakat dalam menjawab tantangan global.Kreatifitas dan
kemampuan

inovasi

dari

masyarakat

terbukti

telah

dapat

menghasilkan berbagai produk industri/rekayasa yang cukup potensial,
yang sangat berguna bagi kehidupan masyarakat.Oleh karena itu
masyarakat perlu dipacu agar secara nyata dapat lebih kreatif dan
inovatif, sehingga bermakna bagi pembangunan ekonomi secara
berkelanjutan

di

tengah

terpaan

gelombang

globalisasi

dan

perdagangan bebas, regional maupun internasional.
Melihat kondisi yang ada sekarang, keterlibatan dan partisipasi
masyarakat pada kegiatanpenelitian dan pengembangan di Kabupaten
Jombang saat ini yang masih kurang, sehingga kegiatan litbang yang
ada belum berbasis pada kebutuhan masyarakat. Dengan melihat
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beberapa indikator berikut yakni : kurangnya kepekaan kelembagaan
litbang terhadap inovasi yang ada dalam masyarakat; belum
tersedianya data hasil penelitian yang berorientasi pada kebutuhan
masyarakat;

belum

adanya

pemanfaatan

hasil

penelitian,

pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi
berbasis kebutuhan masyarakat. Maka hal ini masih jauh dari kondisi
yang

diharapkan.

Kabupaten

Jombang

berkewajiban

untuk

mengemban amanah dalam agenda Kebijakan Strategis Daerah IPTEK
Provinsi Jawa Timur 2014-2019 yaitu “Terwujudnya Jawa Timur Lebih
Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak, Berbasis
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi“. Upaya tidak bisa lepas dari peran
serta

dukungan

penelitian,

pengembangan,

penerapan

dan

pendayagunaan iptek.Sedangkan misi dari pembangunan iptek ini
adalah meningkatkan penelitian, pengembangan, penerapan dan
pendayagunaan iptek, memperkuat daya dukung iptek yang aplikatif
membangun sumber daya manusia menuju masyarakat yang
berpengetahuan, serta melembagakan iptek dalam kehidupan
masyarakat.
Kondisi yang diharapkan adalah meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam kegiatan penelitian dan pengembangan daerah,
sehingga menghasilkan kegiatan yang berbasis kebutuhan. Upaya ini
dapat dilakukan dengan mengajak masyarakat untuk terlibat aktif
dalam melakukan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan
karya inovasi dalam memajukan pembangunan daerah, dan untuk itu
agar semangat masyarakat dalam menciptakan hasil kreatifitas dan
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inovasi dapat lebih terpacu, perlu diberikan apresiasi dan penghargaan
terhadap adanya karya inovasi unggulan sesuai kebutuhan masyarakat
Kabupaten Jombang.
Sebagaimana yang tertuang dalam agenda strategis dalam
Reformasi Birokrasi di Kementerian Riset dan Teknologi, yang
menekankan pada “Penataan Kelembagaan Aparatur, Penyederhanaan
Ketatalaksanaan harus mendorong pelayanan terpadu, Kepegawaian
berbasis kinerja, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Pelayanan publik, Pengembangan Sistem Pengawasan Nasional,
Mekanisme

Kormonev

(koordinasi,

monitoring

dan

evaluasi).

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk
melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem
penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek
kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan
sumber daya manusia aparatur.
Dengan
Pemerintah

kata

Daerah,

lain,

reformasi

khususnya

di

birokrasi
bidang

dalam

tataran

Penelitian

dan

Pengembangan adalah langkah strategis untuk meningkatkan peran
serta masyarakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna untuk
meningkatkan pembangunan daerah. Selain itu dengan sangat
pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan
komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi
pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika
tuntutan masyarakat.
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Oleh karena itu perlu segera diambil langkah-langkah yang
bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan
efisien.Dalam hal ini, perubahan/inovasi yang harus ada dalam
kegiatan penelitian dan pengembangan adalah dengan memberikan
penghargaan terhadap kreatifitas dan inovasi yang dilakukan oleh
masyarakat,

melalui

inovasi.Pemberian

pemberian

anugerah

anugerah

kreatifitas

dan

kreatifitas
inovasi

dan

tersebut

diharapkan dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam
kegiatan penelitian dan pengembangan, karena masyarakat dapat
secara langsung diajak untuk berkreasi dan berkarya dengan
melakukan

penelitian

dan

pengembangan

sesuai

kebutuhan

pembangunan berdasarkan potensi unggulan yang ada di Kabupaten
Jombang.
Buku pedoman ini disusun sebagai acuan pemberian anugerah
kreatifitas dan inovasi masyarakat di bidang penelitian dan
pengembangan daerah Kabupaten Jombang untuk digunakan oleh
semua pihak yang terlibat baik panitia penyelenggara, tim penilai
maupun peserta, sehingga memperlancar dan menyamakan sudut
pandang dalam hal penerima, kriteria, organisasi, kegiatan dan
mekanisme kerja termasuk prosedur pendaftaran dan proses penilaian
secara umum terhadap calon penerima Anugerah Kreatifitas dan
Inovasi masyarakat.
Pemberian anugerah kreatifitas dan inovasi masyarakat
merupakan bentuk penghargaan terhadap individu atau kelompok
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yang telah menghasilkan karya berbasis kreatifitas dan inovasi daerah
yang telah terbukti ataupun berpotensi untuk memberikan manfaat
nyata dalam berbagai kegiatan di masyarakat. Dalam rangka
mendukung visi Kabupaten Jombang yang tertuang dalam RPJP
Kabupaten Jombang Tahun 2005-2025 yakni “Kabupaten Jombang
sebagai sentra agribisnis di Jawa Timur tahun 2016.”Dan pada saat ini
Pemerintah Kabupaten Jombang memasuki RPJMD tahap ketiga yang
diarahkan

untuk

“memantapkan

kawasan

strategis

dan

mengembangkan produk potensi lokal yang berbasis agribisnis”.Untuk
itu pemberian anugerah kreatifitas dan inovasi pada tahun ini
diberikan pada Bidang Agribisnis.

B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari Pemberian Anugerah Kreatifitas dan Inovasi
masyarakat adalah memberikan pengakuan terhadap upaya yang telah
dilakukan oleh masyarakat yang memajukan penelitian, pengembangan
dan penerapan IPTEK serta ditemukannya hasil kreatifitas dan inovasi
yang dapat mengembangkan daerah sehingga lebih berdaya saing.
Tujuan

dari

Pemberian Anugerah

Kreatifitas

dan

Inovasi

masyarakat adalah :
a. Mengapresiasi dan memotivasi masyarakat untuk meningkatkan
perhatian pada pentingnya keunggulan inovasi teknologi dan
kreatifitas pembangunan dan pendayagunaan IPTEK dalam kegiatan
ekonomi dan daya saing daerah sekaligus sebagai pengakuan
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terhadap prestasi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat
lebih luas.
b. Memberikan penghargaan kepada warga negara/masyarakat, baik
secara perorangan ataupun kelompok yang mampu menghasilkan
inovasi kreatif dalam bidang Iptek.
c. Memberikan fasilitas dan pembinaan terhadap masyarakat yang
memiliki kreatifitas dan inovasi.

C. SASARAN
Sasaran dari pemberian anugerah kreatifitas dan Inovasi
masyarakat

adalah

untuk

mewujudkan

Kesadaran

pemangku

kepentingan untuk berpartisipasi dalam menciptakan kreatifitas dan
inovasi dalam mengembangkan potensi lokal yang berbasis agribisnis.

D. LANDASAN HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun
2012;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
2014-2018, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 15 Tahun 2016;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah.
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BAB II
PENERIMA, KRITERIA DAN PENILAIAN ANUGERAH KREATIFITAS DAN
INOVASI MASYARAKAT
A. KATEGORI BIDANG LOMBA KREATIFITAS DAN INOVASI
Pemberian Anugerah diberikan pada hasil kreatifitas dan inovasi di
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) baik bersifat konseptual
dan atau penerapan yang telah dilakukan di bidang Pertanian (tanaman
pangan, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan). Dengan
Tema :
“Mewujudkan Jombang Sejahtera dan Berdaya Saing melalui
Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat di Bidang Pertanian”
B. KRITERIA PESERTA
Kriteria umum peserta anugerah kreatifitas dan inovasi masyarakat
adalah :
o

Terbuka untuk individu, kelompok, lembaga pendidikan dan
organisasi yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Jombang, yang
dibuktikan dengan identitas yang sah.

o

Pemenang lomba kreatifitas dan inovasi masyarakat Kabupaten
Jombang tahun sebelumnya, diperkenankan mengikuti Anugerah
kreatifitas dan inovasi pada tahun ini dengan ide inovasi yang
berbeda.

o

Tidak terkait secara langsung dengan bidang penelitian dan
pengembangan Bappeda Kabupaten Jombang.

o

Panitia dan Tim Penilai tidak diperkenankan mengikuti Anugerah
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C. KRITERIA HASIL KARYA
1. Temuan yang diajukan disyaratkan merupakan kreatifitas dan
inovasi yang mempunyai nilai teknis, ekonomis, dan sosial serta
memberi

manfaat

bagi

kesejahteraan

masyarakat

yang

berkelanjutan
2. Skala biaya dan penerapan terjangkau oleh masyarakat
3. Mudah didesiminasikan dan diadopsi masyarakat
4. Ramah Lingkungan
D. PENILAIAN
1) ASPEK PENILAIAN
Pemberian Anugerah Kreatifitasdan Inovasi Masyarakat Kab. Jombang
memfokuskan penilaian pada aspek :
1. Inovasi yang dikembangkan dan dilaksanakan dengan serangkaian
indikator penilaian;
2. Usaha masyarakat yang dilakukan dalam bidang yang relevan
dengan serangkaian indikator penilaian;
3. Dampak peningkatan nilai ekonomi dan sosial masyarakat sebagai
sasaran utama inovasi usaha masyarakat masyarakat, baik secara
lokal, regional, nasional dan internasional dengan serangkaian
indikator penilaian.
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2) INDIKATOR PENILAIAN
Penilaian dalam lomba inovasi usaha masyarakat ini memiliki
indikator :
1. Kriteria Teknis (50%)


Kebaharuan dan Orisinalitas sebagai karakter inovasi usaha
masyarakat



Tingkat kemanfaatan teknologi



Tingkat kerumitan dan kesulitan



Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)

2. Kriteria Ekonomis (30%)


Nilai inovasi usaha masyarakat yang bermanfaat bagi
masyarakat



Prospek Pengembangan ke depan

3. Kriteria Sosial (20%)


Ramah Lingkungan



Perluasan Lapangan Kerja

3) TAHAP PENILAIAN
Proses penilaian dalam Lomba Kreativitas Dan Inovasi Masyarakat
dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap penilaian administrasi dan
dokumen, tahap penilaian substansi, tahap verifikasi lapangan dan
tahap penilaian akhir.
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1. Tahap Penilaian Administrasi dan Dokumen
Tahap Penilaian Administrasi dan dokumen dilakukan dengan cara
mengecek kelengkapan persyaratan administrasi dan dokumen
yang ditetapkan.
2. Tahap Penilaian Substansi
Tahap Penilaian Substansi dilakukan dengan menguji isi proposal
berdasarkan aspek dan indikator yang telah ditetapkan
3. Tahap Verifikasi Lapangan
Tahap

verifikasi

lapangan

dilakukan

dengan

melakukan

pengamatan langsung kepada peserta yang lulus seleksi tahap
administrasi dan substansi di tempat inovasi usaha masyarakat
dilakukan.
4. Tahap Penilaian Akhir
Tahap penilaian akhir dilakukan dengan menghadirkan 10
nominator pemenang yang lulus verifikasi lapangan untuk dilakukan
pengujian secara langsung oleh Dewan juri. Penilaian dilakukan
dengan cara presentasi dan wawancara, selanjutnya ditetapkan
sebagai penerima Anugerah Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat.
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E. BENTUK PENGHARGAAN
Pemenang Lomba Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat Kabupaten
Jombang berhak mendapatkan Piala dan Piagam Penghargaan serta
Insentif pembinaan pengembangan dari Pemerintah Kabupaten
Jombang sebesar :
a. Juara I

Rp. 7.500.000,00

b. Juara II

Rp. 6.000.000,00

c. Juara III

Rp. 4.500.000,00

d. Juara Harapan I

Rp. 2.500.000,00

e. Juara Harapan II

Rp. 1.500.000,00

f.

Rp. 1.000.000,00

Juara Harapan III

Pajak ditanggung pemenang.


Diikutsertakan dalam Lomba Kreatifitas dan Inovasi baik di tingkat
Provinsi maupun Nasional.



Fasilitasi kemudahan perijinan dan pengembangan karya tersebut.
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BAB III
ORGANISASI

Guna menyukseskan kegiatan pemberian Anugerah Kreatifitas dan
Inovasi masyarakat, didukung oleh panitia penyelenggara dan tim
penilai sebagai berikut :
A. Panitia penyelenggara terdiri dari :
1. Pengarah
Bertugas untuk mengarahkan proses pelaksanaan pemberian
anugerah kreatifitas dan inovasi masyarakat
2. Ketua Pelaksana
Bertugas menyelenggarakan proses berlangsungnya Pemberian
Anugerah Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat mulai dari
persiapan, pelaksanaan sampai selesai.
3. Sekretaris
Bertugas menyelesaikan administrasi kegiatan mulai dari awal
sampai dengan selesai
4. Anggota
-

Bertugas

menginventarisasi

materi/naskah

akademis

temuan hasil karya kreatifitas dan inovasi masyarakat yang
akan dinilai
-

Bertugas membantu pelaksanaan rapat-rapat, berdiskusi
dalam rangka pemaparan hasil karya kreatifitas dan inovasi
masyarakat
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-

Bertugas membantu proses administrasi pada persiapan
sampai dengan pelaksanaan kegiatan pemberian anugerah
kreatifitas dan inovasi masyarakat

B. Tim Penilai terdiri dari :
Tim Penilai kegiatan pemberian anugerah kreatifitas dan inovasi
masyarakat di bidang Agribisnis ini terdiri dari :
1. Tim Penilai dari Unsur Birokrasi
-

Dinas Pertanian Kabupaten Jombang

2. Tim Penilai dari Unsur Akademisi
-

Universitas Darul Ulum Jombang

3. Tim Penilai dari Unsur Tokoh Masyarakat
-

Organisasi Masyarakat Lakpesdam NU

4. Tim Penilai dari Unsur Praktisi
-

Ketua Gapoktan Pojok Kulon, Kecamatan Kesamben

5. Tim Penilai dari Unsur Dunia Usaha
-

Ketua Perhimpunan Makanan dan Minuman

Tim Penilai kegiatan pemberian anugerah kreatifitas dan inovasi
masyarakat di bidang Agribisnis ini bertugas untuk :
a. Melakukan koordinasi terhadap kriteria-kriteria penilaian lomba
kreatifitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Jombang Tahun
2017 dengan tema “Mewujudkan Jombang Sejahtera dan
Berdaya Saing melalui Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat di
Bidang Pertanian”.
15

b. Memberikan

penilaian

pada

semua

tahapan

anugerah

kreatifitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Jombang
c. Melaporkan hasil penilaian lomba kreatifitas dan inovasi
masyarakat Kabupaten Jombang kepada panitiapemberian
anugerah kreatifitas dan inovasi masyarakat Kabupaten
Jombang.
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BAB IV
KEGIATAN DAN MEKANISME KERJA
A. KEGIATAN
Kegiatan pemberian anugerah kreatifitas dan inovasi masyarakat,
meliputi :
1. Penyampaian

Informasi

pelaksanaan

pemberian

Anugerah

Kreatifitas dan Inovasi masyarakat melalui suratpemberitahuan
dengan melampiri pedoman pemberian anugerah dan melalui
media massa.
2. Masyarakat mengusulkan proposal berisi karya kreatifitas dan
inovasi kepada Kepala Bappeda Kabupaten Jombang cq. Bidang
Penelitian

danPengembangan

Bappeda

Kabupaten

Jombang

mengikuti format terlampir (Lampiran1)
3. Nominasi calon penerima anugerah
Panitia penyelenggara dan tim penilai menetapkan nominasi calon
penerima anugerah kreatifitas dan inovasi masyarakat berdasarkan
data usulan yang diterima panitia.
4. Kunjungan Tim Penilai
Tim penilai melakukan verifikasi terhadap nominator melalui
kunjungan lapangan untuk melakukan penilaian kesesuaian atas
unsur-unsur penilaian yang telah diisi dan dikirimkan sebelumnya
oleh calon penerima kepada panitia.
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5. Sidang Tim Penilai
Tim Penilai melakukan sidang untuk menentukan 3 (tiga) penerima
anugerah kreatifitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Jombang.
Dan keputusan tim penilai tidak bias diganggu gugat.
B. PROSEDUR PELAKSANAAN
1. Peserta kegiatan Anugerah Kreatifitas dan Inovasi masyarakat agar
menyertakan :
a. Foto Copy KTP/identitas lain yang masih berlaku
b. Mengisi

FormulirPendaftaran

yang

disediakan

panitia

pemberian anugerah kreatifitas dan inovasi masyarakat
sebagaimana lampiran 1
c. Mengisi Surat Peryataan yang ditandatangani dan bermaterai
sesuai disediakan panitia pemberian anugerah kreatifitas dan
inovasi masyarakat sebagaimana lampiran 2
d. Mengisi daftar riwayat hidup sesuai disediakan panitia
pemberian anugerah kreatifitas dan inovasi masyarakat
sebagaimana lampiran 3
e. Sistematika penulisan proposal pemberian anugerah kreatifitas
dan inovasi masyarakat sebagaimana lampiran 4
2. Formulir dan kelengkapan pendaftaran dapat diunduh melalui
www.jombangkab.go.id dan www.suarapendidikan.com
3. Bagi Peserta yang berminat mengikuti anugerah kreatifitas dan
inovasi masyarakat ini bisa mengirimkan Proposal dalam bentuk
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Softcopy (CD) dan Hardcopy mulai 17 Juli – 15 September 2017
(pada hari dan jam kerja). Proposal ditujukan kepada :
Kepala Bappeda Kabupaten Jombang
Cq. Kepala BidangPenelitian dan Pengembangan
Jl. KH.Wahid Hasyim No. 141 Jombang
Softcopy dapat dikirim ke alamat : krenovajombang2017@gmail.com
Berkas yang sudah dikirim menjadi milik panitia dan tidak dapat ditarik
kembali.
C. JADWAL KEGIATAN
No

Kegiatan

1.

Rapat Koordinasi Awal

2.

Sosialisasi Anugerah

Jadwal
Jum’at, 9 Juni 2017

Kreatifitas dan

Senin, 3 Juli 2017

Inovasi Masyarakat Tahun 2017
4.

5.

Proposal Masuk dan diterima oleh

17

Juli

2017

Panitia

September 2017

Seleksi Administrasi Berkas oleh Panitia

Senin-Rabu,

–

15

18 – 20 September 2017
6.

7.

Seleksi Proposal oleh Tim Penilai untuk

Senin – Selasa,

menetapkan 10 (sepuluh) nominasi

25 – 26 September 2017

Chek lapangan (Fact Finding)

Senin-Jum’at,
2 -6 Oktober 2017

8.

Penetapan Pemenang Lomba Kreatifitas

Senin, 9 Oktober 2017

dan Inovasi masyarakat Tahun 2017
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BAB V
PENUTUP

Sebagai wujud kepedulian terhadap pembangunan IPTEK
daerah, Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan terobosan baru
berupa pemberian penganugerahan terhadap pelaku kreatifitas dan
inovasi

masyarakat

dengan

memberikan

suatu

apresiasi

dan

penghargaan.
Pedoman

Pemberian

Anugerah

Kreatifitas

dan

Inovasi

masyarakat Tahun 2017 ini disusun sebagai acuan bagi masyarakat
dalam mengikuti seleksi Pemberian Anugerah Kreatifitas dan Inovasi
masyarakat

Tahun

2017.

Pedoman

ini

dimaksudkan

untuk

mempermudah inovator untuk berpartisipasi pada kegiatan dimaksud.
Diharapkan pedoman ini bermanfaat bagi semua pihak yang
terlibat dalam Pemberian Anugerah Kreatifitas dan Inovasi masyarakat
Tahun 2017.
Sekian dan terima kasih.
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Lampiran 1 :
FORMAT PENDAFTARAN
ANUGERAH KREATIFITAS DAN INOVASI MASYARAKAT KABUPATEN
JOMBANG TAHUN 2017
1.

Nama Lengkap
(Dilengkapi Gelar)

2.

Tempat/Tanggal Lahir

3.

Alamat Rumah

4.

Pekerjaan

5.

Alamat Pekerjaan

6.

No. Telepon / HP

7.

(Telepon yang dapat
dihubungi)
Alamat Email

8.

(Email yang dapat
dihubungi)
Judul

Jombang, 2017

(Nama Terang)
Lampiran
1)
2)
3)
4)

Surat Pernyataan ditandatangani bermaterai (format terlampir)
Daftar Riwayat Hidup (format terlampir)
Proposal (sistematika terlampir)
Fotocopy KTP yang masih berlaku
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Lampiran 2 :
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda di bawah ini
Nama

:

Tempat/Tanggal Lahir

:

Alamat Rumah

:

Dengan ini menyatakan bahwa
Judul

: “ ........................................”

yang diikutkan dalam Anugerah Kreativitas dan Inovasi Kabupaten
Jombang Tahun 2017adalah
1) asli hasil karya saya sendiri, bukan plagiat dan/atau jiplakan;
2) belum pernah memenangkan lomba yang sama/sejenis pada
tingkat kabupaten/provinsi/nasional;
3) tidak sedang diikutkan dalam lomba yang sama/sejenis;
4) bersedia untuk tidak menarik kembali berkas yang telah dikirim
kepada Panitia.
Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk digunakan sebagaimana
mestinya.
Jombang, 2017
Yang menyatakan
MATERAI Rp. 6.000
(Nama Terang)
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Lampiran 3 :
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PAS FOTO
BERWARNA
UKURAN 4X6

1.

Nama Lengkap
(Dilengkapi Gelar)

2.

Tempat/Tanggal Lahir

3.

Alamat Rumah

4.

Pekerjaan

5.

Alamat Pekerjaan

6.

No. Telepon / HP
(Telepon yang dapat
dihubungi)

7.

Alamat Email
(Email yang dapat
dihubungi)
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8.

Riwayat Pendidikan
a. SD

SD ............, Kecamatan ............., Kab/Kota
.............
Lulus Tahun .............

b. SLTP

SMP ............, Kecamatan .............,
Kab/Kota .............
Lulus Tahun .............

c. SLTA

SMP ............, Kecamatan .............,
Kab/Kota .............
Lulus Tahun .............

d. Perguruan Tinggi

Universitas ............, Kab/Kota .............
Lulus Tahun .............

Dst.
9.

Riwayat Pekerjaan
a. ...................

Tahun ............. s.d. .............
(deskripsi pekerjaan)

b. ...................

Tahun ............. s.d. .............
(deskripsi pekerjaan)

Dst.
(Daftar Riwayat Hidup dapat ditambahkan item lain yang sesuai)
Jombang, 2017
Yang menyatakan
(Nama Terang)
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Lampiran 4
SISTEMATIKA PENULISAN PROPOSAL ANUGERAH KREATIVITAS DAN
INOVASI MASYARAKAT
JUDUL
BAB I PENDAHULUAN :
1.1. Latar Belakang
1.2. Perumusan Masalah
1.2.1. Identifikasi Masalah
1.2.2. Pertanyaan Penelitian
1.3. Tujuan dan Manfaat
1.3.1. Tujuan
1.3.2 .Manfaat
BAB II GAMBARAN UMUM
BAB III METODE PENELITIAN (CARA KERJA):
3. 1. Jenis Bahan Dasar
3.1.1 Spesifikasi Produk
3.2. Teknik Pembuatan Produk
3.3. Cara Kerja/hasil Produk
BAB IV BIAYA PRODUK IPTEK
4.1.Biaya Pembuatan
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BAB V PENUTUP
LAMPIRAN
Lampiran 1 Foto Produk IPTEK
Lampiran 2 Cara Penggunaan Produk

Catatan:
1) Proposal dicetak dalam kertas A4 (Kecuali untuk lampiran, ukuran kertas
dapat menyesuaian/selain A4)
2) Proposal dapat dilengkapi dengan foto/gambar pendukung
3) Proposal wajib disertai softcopy dalam bentuk CD (PDF/Word)
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