


7

KRITERIA SELEKSI:
Hasil kreativitas dan inovasi yang telah 
dimanfaatkan oleh masyarakat

PeningiKtan nilai tambah bagi produk unggulan 

Kemudahan untuk didiseminasikan dan diadopsi oleh 
masyarakat

Unsur kebaruan dan kekayaan intelektual (KI)Keberlanjutan 

Aspek legalitas produk inovasi

Potensi sosial, ekonomi, perlindungan lingkungan

ANUGERAH MASYARAKAT 
INOVATIF

Calon Penerima:
Perorangan atau kelompok, start up, yang tidak 
berafiliasi secara langsung dengan lembaga 
litbang/perguruan tinggi. 

Anugerah ini diberikan kepada masyarakat 
umum (grassroot) yang kreatif dan inovatif 
sehingga menghasilkan karya – karya inovasi yang 
bermanfaat. 

Finalis 3 (tiga) Bpeserta dengan nilai tertinggi, akan 
presentasi di hadapan Dewan Juri:

1. Praktisi Industri, Venture Capital (VC)
2. Pakar Bidang Inovasi
3. Kemenristek/BRIN dan Sektor Terkait
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ANUGERAH MASYARAKAT 
INOVATIF

Calon Penerima:
Perorangan atau kelompok, start up, yang tidak 
berafiliasi secara langsung dengan lembaga 
litbang/perguruan tinggi. 

Anugerah ini diberikan kepada masyarakat 
umum (grassroot) yang kreatif dan inovatif 
sehingga menghasilkan karya – karya inovasi yang 
bermanfaat. 

Finalis 3 (tiga) Bpeserta dengan nilai tertinggi, akan 
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2. Pakar Bidang Inovasi
3. Kemenristek/BRIN dan Sektor Terkait

Karya inovasi berupa teknologi atau prototype 
ataupun teknologi proses yang dapat memberikan 
manfaat bagi masyarakat 

Perorangan atau kelompiok inovator yang langsung 
mengimplementasikan hasil produknya kepada 
masyarakat  

1. Praktisi Industri yaitu seorang yang masih 
terlibat aktif di industri atau sebagai 
expert dan, sebagai Venture Capital (VC)

2. Pakar Bidang Inovasi
3. Kemenristek/BRIN berupa pejabat eselon I 

II atau III atau pejabat fungsional 



RENCANA KEGIATAN

PERSIAPAN
 Penyusunan 

buku panduan
 sosialisasi 

melalui vicon
 pengumuman 

melalui web 
ristekbrin.go.id

NO KEGIATAN SCHEDULE

1 Proses pengumuman proposal Anugerah Masyarakat

Inovatif

1-2 Oktober 2020

2 Penerimaan proposal Anugerah Masyarakat Inovatif 2 – 14 Oktober 2020

3 Seleksi administrasi & substansi proposal Anugerah

Masyarakat Inovatif

15 – 22 Oktober 2020

4 Pengumuman 10 besar penerima Anugerah Masyarakat

Inovatif

23-Okt-20

5 Seleksi akhir 3 penerima Anugerah Masyarakat Inovatif 26 – 27 Oktober 2020

6 Pengumuman Penerima Anugerah Masyarakat Inovatif 02-Nov-20

7 Penyerahan Anugerah Maryarakat Inovatif 10-Nov-20
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Inovatif
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 keunggulan produk dan nilai inovasi serta
 manfaat untuk masyarakt setempat   

ANUGERAH MASYARAKAT INOVATIF

Hasil kreativitas dan inovasi yang telah 
dimanfaatkan oleh masyarakat
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Peningkatan nilai tambah bagi produk 
unggulan

 kondisi produk sebelum dan saat  dimanfaatkan 
masyarakat

 nilai tambah setelah dimanfaatkan masyarakat
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keberlanjutan
 Perluasan manfaat produk
 Jangka waktu pemanfaatan
 Rencana ke depan pemanfaatan produk

Kemudahan untuk didiseminasikan dan 
diadopsi oleh masyarakat

 tanggapan masyarakat terhadap produk 
yang didiseminasikan

 keterlibatan masyarakat dalam 
pemanfaatan  produk

 Hal-hal yang menyebabkan produk mudah 
diadopsi masyarakat



 Perizinan yang sudah ada dan manfaat 
perizinan tersebut terhadap perkembangan 
produk inovasi

 Perizinan lain yang diperlukan untuk 
peningkatan manfaat produk

ANUGERAH MASYARAKAT INOVATIF
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Aspek legalitas produk inovasi5

Potensi sosial, ekonomi. Perlindungan 
lingkungan

 Pengaruh pemanfaatan produk terhadap 
interaksi sosial masyarakat

 Pengaruh pemanfaatan produk terhadap 
peningkatan pendapatan masyarakat 

 limbah yang dihasilkan dari produk dan 
pemanfaatan limbah produk

Unsur kebaharuan dan kekayaan 
intelektual

 Kelebihan produk dibandingkan nilai produk 
lainnya yang sejenis 

 Kekayaan intelektual yang diperoleh atau 
yang akan diusulkan



Kriteria Penilaian

Range Nilai PENJELASAN

8-10 9 Sepenuhnyamenggambarkan kondisi nyata dari obyek yang dinilai, dan

disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan nyata dalam bentuk fisik

maupun non fisik (software, aplikasi, soft copy, video);

6-7 7 Sebagian besar menggambarkan kondisi nyata dari obyek yang dinilai, dan

disertai dengan bukti-bukti yang lengkap dan nyata dalam bentuk fisik

maupun non fisik (software, aplikasi, soft copy);

4-5 5 Sebagian menggambarkan kondisi nyata dari obyek yang dinilai, dan disertai

dengan adanya bukti-bukti yang nyata dalam bentuk fisik maupun non fisik

(software, aplikasi, soft copy);

1-3 4 Sebagian besar tidak dapat memenuhi kondisi yang dipersyaratkan, namun

tidak didukung dengan bukti-bukti nyata, baik secara lengkap maupun

sebagian; 



Kriteria Penilaian
Hasil Kreativitas dan Inovasi yang telah Dimanfaatkan oleh Masyarakat

Anugerah Masyarakat Inovatif

1. Hasil Kreativitas dan Inovasi yang telah Dimanfaatkan oleh Masyarakat (Bobot 20 % = 20 point)

No Unsur yang Dinilai

Skala Nilai

1-10 Keterangan

4 5 7 9

(1) (2) (3) (4)

1. keunggulan produk dan nilai inovasi Jelaskan dengan singkat

sesuai dengan kondisi yang

nyata secara objektif

2. manfaat untuk masyarakat setempat Jelaskan dengan singkat

sesuai dengan kondisi yang

nyata secara objektif

TOTAL NILAI Bobot 20% =



Peningkatan nilai tambah bagi produk unggulan (Bobot)

Anugerah Masyarakat Inovatif

2. Peningkatan nilai tambah bagi produk unggulan (Bobot 15 % = 15 point)

No Unsur yang Dinilai
Skala Nilai

Keterangan
4 5 7 9

(1) (2) (3) (4)

1. kondisi produk sebelum dan saat  dimanfaatkan 
masyarakat

Jelaskan dengan singkat 

sesuai dengan kondisi yang 

nyata secara objektif

2. nilai tambah setelah dimanfaatkan masyarakat Jelaskan dengan singkat

sesuai dengan kondisi yang 

nyata secara objektif

Total Nilai Bobot 15% =



Keberlanjutan

Anugerah masyarakat Inovatif

3. Keberlanjutan (Bobot 15% = 15 point)

No Unsur yang Dinilai
Skala Nilai

Keterangan
4 5 7 9

(1) (2) (3) (4)

1. Perluasan manfaat produk Jelaskan dengan singkat sesuai 

dengan kondisi yang nyata secara 

objektif

2. Jangka waktu pemanfaatan Jelaskan dengan singkat sesuai

dengan kondisi yang nyata secara

objektif

3. Rencana ke depan pemanfaatan produk Jelaskan dengan singkat sesuai

dengan kondisi yang nyata secara

objektif

Total Nilai Bobot 15% =



Kemudahan untuk Diseminasi dan diadopsi oleh masyarakat

Anugerah Msyarakat Inovatif

4.Kemudahan untuk Diseminasi dan diadopsi oleh masyarakat (Bobot 15 % = 15 point)

No Unsur yang Dinilai
Skala Nilai

Keterangan
4 5 7 9

(1) (2) (3) (4)

1. tanggapan masyarakat terhadap produk yang

didiseminasikan

Jelaskan dengan singkat sesuai

dengan kondisi yang nyata

secara objektif

2. keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan produk Jelaskan dengan singkat sesuai

dengan kondisi yang nyata

secara objektif

3. Hal-hal yang menyebabkan produk mudah diadopsi

masyarakat

Jelaskan dengan singkat sesuai

dengan kondisi yang nyata

secara objektif

Total Nilai Bobot 15% =



Legalitas Produk Inovasi

Anugerah Masyarakat Inovatif

5.Legalitas Produk Inovasi (10 % = 10 point)

No Unsur yang Dinilai
Skala Nilai

Keterangan
4 5 7 9

(1) (2) (3) (4)

1. Perizinan yang sudah ada dan manfaat perizinan
tersebut terhadap perkembangan produk inovasi

Jelaskan dengan singkat

sesuai dengan kondisi yang

nyata secara objektif

2. Perizinan lain yang diperlukan untuk peningkatan
manfaat produk

Jelaskan dengan singkat

sesuai dengan kondisi yang

nyata secara objektif

Total Nilai Bobot 10% =



Potensi Sosial, ekonomi dan perlindungan lingkungan 

Anugerah Masyarakat Inovatif

6.Potensi Sosial, ekonomi dan perlindungan lingkungan (Bobot 13 % = 13 point)

No Unsur yang Dinilai
Skala Nilai

Keterangan
4 5 7 9

(1) (2) (3) (4)

1. Pengaruh pemanfaatan produk terhadap interaksi sosial
masyarakat

Jelaskan dengan singkat

sesuai dengan kondisi yang

nyata secara objektif

2. Pengaruh pemanfaatan produk terhadap peningkatan
pendapatan masyarakat

Jelaskan dengan singkat

sesuai dengan kondisi yang

nyata secara objektif

3. limbah yang dihasilkan dari produk dan pemanfaatan
limbah produk

Jelaskan dengan singkat

sesuai dengan kondisi yang

nyata secara objektif

Total Nilai Bobot 13% =



Unsur Kebaharuan dan Kekayaan Intelektual 

Anugerah Masyarakat Inovatif

7. Unsur Kebaharuan dan Kekayaan Intelektual (Bobot 12% = 12 point)

No Unsur yang Dinilai
Skala Nilai

Keterangan
4 5 7 9

(1) (2) (3) (4)

1. Kelebihan produk dibandingkan nilai produk lainnya

yang sejenis

Jelaskan dengan singkat

sesuai dengan kondisi yang

nyata secara objektif

2. Kekayaan intelektual yang diperoleh atau yang akan

diusulkan

Jelaskan dengan singkat

sesuai dengan kondisi yang

nyata secara objektif

Total Nilai Bobot 12% =
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ANUGERAH MASY 

INOVATIF

Tien - Mukhlis
SEKRETARIS

ESTI

ANGGOTA

YAYAN

KETUA PELAKSANA

SANTOSA YUDO 

WARSONO

ANGGOTA

DAVID

ANGGOTA

DEDI

ANGGOTA

DARU

ANGGOTA

ANANDA

ANGGOTA

YUSNAN

ANGGOTA

ARYO

ANGGOTA

JOHAN
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