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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan dari perencanaan pembangunan

daerah Kabupaten Banjarnegara adalah dengan mendorong

terciptanya daya saing daerah. Hal yang terpenting untuk

memenuhi amanat tersebut adalah penguasaan,

pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan

teknologi  (IPTEK) yang tepat untuk menghasilkan barang

dan jasa yang berdaya asing. Penguasaan, pengembangan

dan pemanfaatan IPTEK ini juga dapat di lakukan oleh

masyarakat di Provinsi Jawa Tengah yang kreatif dan

inovatif.

Keberhasilan produk kreatif dan inovatif bukan

terjadi tatkala produk itu lahir, namun ketika produk

tersebut konsumen dapat menerimanya. Artinya ,

keberhasilan kreativitas dan inovasi terletak pada

keberhasilan mengubah perilaku konsumen dari kebiasaan

lama, sebelum produk itu lahir.
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Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2002

tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan

Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi , serta

Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 65 Tahun 2012

tentang Sistem Inovasi Daerah (SIDa), dan Peraturan

Bupati Banjarnegara No. 57 Tahun 2016 Tentang

Penguatan Sistim Inovasi Daerah, maka Badan

Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten

Banjarnegara memandang perlu untuk memberikan

penghargaan kepada masyarakat Banjarnegara, baik

perorangan atau kelompok yang melaksanakan kegiatan

penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi yang

menghasilkan suatu inovasi kreatif, serta memberikan

dampak positif pada peningkatan kesejahteraan

masyarakat.

Penghargaan KRENOVA adalah bentuk apresiasi

dari Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Kabupaten Banjarnegara kepada para mitra dan inovator

yang secara nyata mendukung dalam memajukan produk

inovasi untuk masyarakat luas.

Dalam upaya meningkatkan kreativitas di bidang

inovasi masyarakat perlu di dorong untuk dapat
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menciptakan, merekayasa alat / produk yang dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyaknya

kreativitas yang baru dan unik, terkadang belum bisa di

bilang inovasi, karena kurang layak, atau secara komersial

belum menguntungkan. Oleh karena itu, masyarakat perlu

di pacu agar secara nyata dapat lebih kreatif dan inovatif,

sehingga berkontribusi secara nyata bagi peningkatan

kesejahteraan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud diterbitkanya buku panduan Kreativitas dan

Inovasi Masyarakat (KRENOVA) ini adalah agar

memudahkan pengusul dalam mengajukan hasil karya

kreativitas dan inovasi masyarakat untuk mendapat

anugrah.

2. Tujuan

Tujuan Pemberian penghargaan KRENOVA ini adalah

untuk memberikan penghargaan kepada masyarakat

Banjarnegara, baik secara perorangan ataupun

kelompok yang mampu menghasilkan inovasi kreatif
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dalam bidang IPTEK, yang bermanfaat untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

ASPEK DAN KRITERIA PENERIMA

PENGHARGAAN

A. Aspek Penghargaan

Kegiatan ini mencangkup semua hasil kreativitas dan

inovasi yang di lakukan oleh individu, kelompok dan

masyarakat di bidang teknologi dan penerapan yang

telah dilakukan pada aspek:

1. Agribisnis dan Pangan

2. Energi

3. Kehutanan dan Lingkungan Hidup

4. Kelautan dan Perikanan

5. Kesehatan, Obat-obatan dan Kosmetik

6. Pendidikan

7. Rekayasa Teknologi dan Manufaktur

8. Kerajinan dan Industri Rumah Tangga

9. Sosial
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B. Kriteria Calon Penerima

Kriteria umum calon penerima penghargaan

KRENOVA adalah

1. Masyarakat Banjarnegara

2. Perorangan atau Kelompok

3. Tidak terkait secara langsung dengan Kementerian

Riset dan Teknologi Republik Indonesia dan tidak

terafiliasi dengan Lembaga Litbang Pemerintah.

C. Kriteria Hasil karya

Kriteria hasil karya yang dapat diunggulkan meliputi:

1. Merupakan hasil kreativitas dan inovasi perorangan

atau kelompok yang telah diterapkan di daerah

lokasi calon penerima penghargaan maupun daerah

lainya.

2. Mudah didiseminasikan dan di adopsi masyarakat

3. Teknologinya dapat di aplikasikan dalam skala

rumah tangga.

4. Bahan Baku yang di gunakan berbasis lokal.

5. Ramah Lingkungan.

6. Skala Investasi dan manajemen terjangkau oleh

masyarakat
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7. Mempunyai manfaat yang berkelanjutan.

Kriteria Lainnya yang mencerminkan

1. Aspek Ekonomi

a. Peningkatan Pendapatan Calon Penerima

Penghargaan

b. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Lokal

c. Peningkatan Pertumbuhan Perekonomian

Daerah

2. Perkembangan IPTEK

a. Peningkatan Pengembangan IPTEK

b. Peningkatan Penguasaan IPTEK

c. Dampak Perkembangan IPTEK bagi daerah

3. Sosial

a. Kesesuaian kapasitas masyarakat dengan

teknologi

b. Kesesuaian budaya lokal dengan teknologi

c. Perubahan sikap perilaku positif masyarakat.
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BAB III

TATA CARA PENGAJUAN , PROSES PENILAIAN DAN

PEMBERIAN PENGHARGAAN

A. Tata Cara Pengajuan

1. Temuan disampaikan dalam bentuk proposal atau profil

temuan, dengan melampirkan surat pengantar yang

ditandatangani oleh Kepala Desa dan atau Camat

setempat ditujukan kepada kepada Bupati

Banjarnegara ub. Kepala Badan Perencanaan

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara

Jl. Dipayuda No. 30 A Telp (0286)  Banjarnegara.

2. Proposal atau profil temuan di tulis maksimal 20

halaman, dilampiri gambar teknis sesuai kebutuhan,

dengan sistematika penulisan sbb:
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a. Judul

b. Latar Belakang

c. Maksud dan Tujuan

d. Manfaat

e. Spesifikasi Teknik

f. Keunggulan bila dibandingkan dengan penemuan

yang terdahulu.

g. Penerapan pada Masyarakat dan dunia industri

h. Prospek Pengembangan

3. Proposal dilampiri :

a. Daftar Riwayat Hidup

b. Kelengkapan dan data hasil kreativitas dan inovasi

c. Foto copy KTP/Kartu Pelajar

4. Nama, Alamat, serta Nomor telepon/ telepon genggam

(HP) yang dapat dihubungi.

B. Proses Penilaian

1. Penilaian Administrasi

Semua usulan yang masuk akan dilakukan seleksi

tertutup kelengkapan administrasi dan data pendukung

lainnya oleh panitia.
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2. Penilaian Lapangan

Kepada Peserta yang lolos seleksi administrasi akan ada

pemberitahuan. Selanjutnya, Tim Penilai akan

mengadakan penilaian lapangan sesuai dengan kriteria

yang sudah di tetapkan kepada peserta yang lolos

seleksi administrasi. Hasil penilaian ini akan digunakan

untuk mengusulkan calon penerimaan penghargaan

kepada Dewan Juri.

3. Penetapan Calon Penerima Penghargaan

Penetapan Penerima Penghargaan akan ditetapkan oleh

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan

Pengembangan Kabupaten Banjarnegara berdasarkan

usulan dari Dewan Juri.

4. Tim Penilai

Penilaian untuk Tingkat Kabupaten di lakukan oleh

Tim Penilai yang berkompeten dilingkungan kabupaten

Banjarnegara.

5. Jadwal Penilaian

a. Proses Administrasi, terkait : (1) Kelengkapan

proposal atau profil temuan, dengan batas waktu

penyampaian tanggal 31 Mei 2017, serta (2)
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substansi, disesuaikan dengan panduan penilaian

(batas operasional penilaian).

b. Proses Verifikasi, yaitu penilaian atau peninjauan

lapangan untuk objek yang masuk dalam nominasi.

6. Aspek Penilaian

Penilaian Mencangkup aspek:

a. Orisinalitas

b. Kepioniran

c. Penerapan di masyarakat

d. Manfaat

e. Keberlangsungan

C. Peserta

1. Mahasiswa dan Pelajar, utamanya dari kalangan

SMA/SMK/MA, baik individu maupun kelompok

2. Masyarakat umum, baik perorangan maupun kelompok

yang berasal dari Non Akademisi

D. Lain-lain

Keterangan/ informasi lebih lanjut dapat menghubungi

Panitia Penyelenggara, pada Badan Perencanan Penelitian

dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara,  Jl. Dipayuda

No. 30 A TELP (0286) 591142 Banjarnegara 53414


