PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
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Jepara, 25 Januari 2019
Kepada
Nomor

:

050 / 0171

Yth.

Sifat

:

-

..........................................
Masyarakat Kabupaten Jepara
..........................................

Lampiran

:

-

Di -

Perihal

:

Lomba Kreativitas dan Inovasi

JEPARA

Masyarakat (Krenova)
Kab. Jepara Tahun 2019
Sebagai

apresiasi

kepada

para

kreator

dan

inovator

di Kabupaten Jepara, Pemerintah Kabupaten Jepara akan mengadakan
Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (Krenova) tingkat Kabupaten
Jepara Tahun 2019. Berkaitan dengan hal tersebut kami sampaikan
hal-hal sebagai berikut :
1. Maksud dan Tujuan lomba Krenova :
a. Maksud
Upaya untuk meningkatkan kreativitas dan fasilitasi hasil-hasil
inovasi masyarakat untuk mendukung percepatan pembangunan di
Kabupaten Jepara.
b. Tujuan
Memberikan penghargaan kepada masyarakat Jepara, baik secara
perorangan ataupun kelompok yang mampu menghasilkan inovasi
kreatif dalam bidang IPTEK, yang bermanfaat untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
2. Aspek Penghargaan
•

Kegiatan ini mencakup semua hasil kreativitas dan inovasi yang
dilakukan oleh individu, kelompok dan masyarakat di bidang
teknologi dan penerapan yang telah dilakukan pada aspek:
a. Agribisnis dan pangan.
b. Energi.
c. Kehutanan dan lingkungan hidup.
d. Kelautan dan perikanan.

e. Kesehatan, obat-obatan dan kosmetika.
f. Pendidikan.
g. Rekayasa teknologi dan manufaktur.
h. Kerajinan dan industri rumah tangga.
i. Sosial.
•

Pemenang penghargaan Krenova, meliputi :
a. Pemenang I , mendapatkan piagam penghargaan dan dana
pembinaan sebesar Rp. 5.000.000,00 dari Bupati Jepara.
b. Pemenang II, mendapatkan piagam penghargaan dan dana
pembinaan sebesar Rp. 4.000.000,00 dari Bupati Jepara.
c. Pemenang III, mendapatkan piagam penghargaan dan dana
pembinaan sebesar Rp. 3.000.000,00 dari Bupati Jepara.

3. Peserta Lomba Krenova :
a. Masyarakat Kabupaten Jepara yang dibuktikan dengan fotocopy
KTP atau Kartu Pelajar bagi pelajar SMA/SMK/MA yang belum
memiliki KTP;
b. Tidak berprofesi sebagai dosen.
4. Kriteria Hasil Karya
Kriteria hasil karya yang dapat diajukan meliputi:
a. Hasil kreativitas dan inovasi perorangan atau kelompok yang dapat
diterapkan di masyarakat .
b. Mudah didiseminasikan dan diadopsi masyarakat.
c. Teknologinya

dapat

diaplikasikan

dalam

skala

rumah

tangga/lingkungan.
d. Bahan baku yang digunakan berbasis lokal dan ramah lingkungan.
e. Skala investasi dan manajemen terjangkau oleh masyarakat.
f. Mempunyai manfaat berkelanjutan.
g. Keberlangsungan/Komersialisasi.
Kriteria lainnya yang mencerminkan:
a. Aspek Ekonomi
i.

Peningkatan pendapatan calon penerima penghargaan.

ii.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

iii.

Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.

b. Perkembangan IPTEK:
i.

Peningkatan pengembangan IPTEK.

ii.

Peningkatan penguasaan IPTEK.

iii.

Dampak Perkembangan IPTEK bagi daerah.

c. Sosial:
i.

Kesesuaian kapasitas masyarakat dengan teknologi.

ii.

Kesesuaian budaya lokal dengan teknologi.

iii.

Perubahan sikap perilaku positif masyarakat.

5. Sistematika Penulisan
Proposal atau profil temuan/inovasi ditulis maksimal 20 halaman,
kertas A4, huruf tahoma 12, spasi 1,5 dilampiri gambar teknis sesuai
kebutuhan, dengan sistematika penulisan:
i.

Judul;

ii.

Abstrak/Ringkasan Eksekutif;

iii.

Latar Belakang;

iv.

Maksud dan Tujuan;

v.

Manfaat;

vi.

Spesifikasi Teknik;
Menjelaskan spesifikasi dari alat yang ditemukan, misalnya ukuran,
dsb.

vii.

Keunggulan bila dibandingkan dengan penemuan yang terdahulu;
Menjelaskan keunggulan hasil temuan dibanding temuan sejenis
sebelumnya

viii.

Penerapan pada masyarakat dan dunia industri;
Penjelasan tentang penerapan hasil temuan yang dilaksanakan di
masyarakat maupun dunia industri (jika sudah dilaksanakan).

ix.

Prospek Pengembangan (termasuk perkiraan biaya produksi)

6. Penyampaian Proposal
Penyampaian proposal atau profil temuan/inovasi ditujukan kepada
Kepala BAPPEDA Kab. Jepara, cq. Bidang Litbang Jl. Pattimura No. 4
Jepara, telp. (0291) 592478 email : bappedajepara@yahoo.com /
litbangjepara@gmail.com.
7. Jangka Waktu Pengiriman dan Penerimaan Proposal
Pengiriman proposal dimulai tanggal 11 Februari 2019 sampai 28 Juni
2019.

8. Proses Penilaian
a. Penilaian Administrasi
Semua

usulan

administrasinya

yang
oleh

masuk
Panitia,

akan

diseleksi

berdasarkan:

a.)

kelengkapan
kelengkapan

proposal atau profil temuan/inovasi; dan b.) substansi, disesuaikan
dengan panduan penilaian (batasan operasional unsur penilaian).
b. Proses Verifikasi
i.

Kepada peserta yang lolos seleksi administrasi, Tim Penilai
akan melakukan vertifikasi dan penilaian sesuai format dan
kriteria penilaian untuk memilih Nominator.

ii.

Tim penilai melakukan kunjungan lapangan bagi peserta
yang masuk nominator.

iii.

Peserta yang masuk nominator diminta mengikuti tahap
presentasi di depan

Dewan Juri untuk menentukan

3 (Tiga) Pemenang Utama.
c. Penetapan calon penerima penghargaan :
Penetapan

penerima

penghargaan

oleh

Kepala

Bappeda

Kab. Jepara berdasarkan usulan dari Dewan Juri dan diserahkan
pada penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi
Nasional (HAKTEKNAS) Tingkat Kabupaten Jepara.
d. Aspek Penilaian
Penilaian mencakup aspek:
i.

Orisinalitas.

ii.

Kepioniran.

iii.

Penerapan di masyarakat.

iv.

Manfaat.

v.

Keberlangsungan.

9. Tim Penilai Lomba :
Tim penilai lomba terdiri dari unsur :
i.

Pemerintah Kabupaten Jepara;

ii.

Perguruan Tinggi/ Praktisi/ Professional yang ditunjuk.

10. Lain-lain
Informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia penyelenggara,
Bidang Litbang Bappeda Kab. Jepara, Jl. Pattimura No. 4 Jepara, telp
(0291) 592478, CP. Sdri. Sekar Ayu Kinasih (081357742292), atau ke
email : bappedajepara@yahoo.com / litbangjepara@gmail.com.

Demikian pemberitahuan kami sampaikan, dan dimohon Saudara
bisa menyebarluaskan informasi ini. Atas perhatian dan kerjasamanya
disampaikan terima kasih.

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN JEPARA

Ir. SUJAROT
Pembina Utama Muda
NIP . 19610413 198603 1 007

