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KATA PENGANTAR 

 

Sejalan dengan upaya percepatan inovasi dalam mendukung pencapaian daya 

saing bangsa, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional 

(Ristek/BRIN), sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2020 ini akan 

menyelenggarakan penganugerahan bagi karya inovasi nasional yang memenuhi 

kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Sekaligus kegiatan ini merupakan rangkaian 

momentum dalam memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-25 Tahun 

2020. 

 Tujuan dari penyelenggaraan Anugerah Masyarakat Inovatif tahun 2020, antara 

lain adalah: 

1. Mendorong peningkatan kemampuan iptek, yang diikuti dengan penguatan 

inovasi nasional untuk mendukung kemandirian dan daya saing bangsa 

Indonesia; 

2. Memberikan apresiasi kepada para pelaku inovasi (individu, organisasi, 

lembaga) agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan 

nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama 

antar unsur inovasi. 

3. Membangun iklim kondusif penguatan dan pengembangan inovasi sebagai 

outreach dari riset Iptek dalam penciptaan nilai tambah komersil, ekonomi dan 

atau sosial-budaya secara berkelanjutan; 

4. Memberikan dorongan kepadamasyarakat agar dapat terpacu dalam 

mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah, baik mandiri sebagai 

individuaupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi. 

Besar harapan kami kegiatan ini dapat menstimulasi iklim kondusif penelitian dan 

pengembangan dan penguatan inovasi nasional, hingga pada akhirnya dapat 

berkontribusi pada penciptaan daya saing dan kemandirian bangsa Indonesia. 

 

Jakarta,    September 2020 

 

 

PLT. SEKRETARIS KEMENTERIAN/SEKRETARIS UTAMA 

KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI /  

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL 

 

 

MEGO PINANDITO 
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I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Fase empat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 

iptek dan inovasi merupakan kunci untuk produktivitas dan daya saing, dimana inovasi 

harus dapat dimanfaatkan dan meningkatkan nilai tambah yang tinggi, termasuk untuk 

pengembangan mutu dan harga yang bersaing dalam merebut persaingan global. Dalam 

kerangka mewujudkan Inovasi sebagai Solusi Menuju Kemandirian Bangsa Indonesia, 

penguatan inovasi diarahkan untuk percepatan difusi dan pemanfaatan teknologi dan 

hasil inovasi untuk penciptaan nilai tambah komersil, ekonomi dan atau sosial-budaya 

yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. 

UU 11 Tahun 2019 tentang Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

mengamanatkan bahwa masyarakat umum atau masyarakat ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta 

invensi dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi dapat memperoleh penghargaan 

dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Berkenaan dengan hal 

itu, maka pemerintah memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah, perguruan 

tinggi, industri, lembaga penelitian, pengembangan, penerapan dan pengkajian, 

masyarakat serta perorangan. 

Pendiseminasian hasil litbang Iptek dan inovasi perlu dilakukan ke seluruh 

lembaga, daerah dan masyarakat melalui berbagai skema, media dan bentuk-bentuk 

lain yang dianggap efektif. Penyelenggaraan kegiatan Anugerah Iptek dan Inovasi tahun 

2020, merupakan salah satu prakarsa dari Kementerian Riset dan Teknologi/Badan 

Riset dan Inovasi Nasional untuk mewujudkan Inovasi Indonesia Sebagai Solusi bagi 

kehidupan seluruh bangsa Indonesia.  

 

B. Landasan Hukum 

 

Penyelenggaraan kegiatan penganugerahan inovasi nasional, dalam kerangka 

peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Ke-25 Tahun 2020, dilaksanakan 

dengan landasan hukum sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374); 
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2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025  

3. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian 

Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 

2019 - 2024; 

4. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1995, tentang Hari Kebangkitan Teknologi 

Nasional; 

 

C. Asas dan Tujuan 

 

Penyelenggaraan kegiatan Anugerah Masyarakat Inovatif tahun 2020, 

dilaksanakan dengan asas: kebebasan akademik, partisipatif, keterbukaan, 

akuntabilitas, manfaat (komersil, ekonomi dan atau sosial-budaya), serta keberlanjutan. 

Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan Anugerah Masyarakat Inovatif, antara 

lain adalah: 

1. Mendorong peningkatan kemampuan iptek, yang diikuti dengan penguatan 

inovasi nasional untuk mendukung kemandirian dan daya saing bangsa 

Indonesia; 

2. Memberikan apresiasi kepada para pelaku masyarakat (perorangan/kelompok, 

startup yang tidak berafiliasi secara langsung dengan lembaga 

litbang/perguruan tinggi) agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif 

dalam penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan 

dan kerjasama antar unsur inovasi.  

3. Membangun iklim kondusif penguatan dan pengembangan inovasi sebagai 

outreach dari riset Iptek dalam penciptaan nilai tambah komersil, ekonomi dan 

atau sosial-budaya secara berkelanjutan; 

4. Memberikan dorongan kepada para pelaku inovasi (seluruh lembaga, daerah, 

dunia usaha dan masyarakat) agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif 

dalam penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan 

dan kerjasama antar unsur inovasi. 
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II. KERANGKA KERJA DAN TEKNIS PENILAIAN 

 

 

A. Kepesertaan 

 

Kepesertaan dalam kegiatan Anugerah Masyarakat Inovatif Tahun 2020, 

ditetapkan dengan kondisi sebagai berikut: 

1. Bersifat terbuka kepada masyarakat umum (grassroot) atau startup yang kreatif dan 

inovatif sehingga menghasilkan karya – karya inovasi yang bermanfaat.  

2. Setiap peserta diwajibkan untuk mentaati seluruh ketentuan dan peraturan yang 

ditetapkan oleh Panitia Seleksi, setiap pengingkaran (ketidakpatuhan) dari 

ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan, dapat berakibat pada pemberian 

peringatan, sampai dengan pembatalan (gugur) dari kepesertaan Anugerah 

Masyarakat Inovatif.  

3. Produk tidak diusulkan atau sedang dalam pendanaan dari  pihak lain. 

4. Mendapatkan dukungan   pemerintah daerah atau mendaftarkan secara langsung 

5. Melampirkan daftar Riwayat hidup pengusul proposal dan sudah ditandatangani   

 

B. Kategori Anugerah Masyarakat Inovatif 

Anugerah Masyarakat Inovatif merupakan anugerah yang diberikan kepada 

masyarakat umum (grassroot) atau startupyang kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan 

karya – karya inovasi yang bermanfaat hingga dapat menciptakan nilai tambah, baik dalam 

bentuk komersil, ekonomi maupun sosial-budayaserta menjadi solusi bagi masalah 

yang dihadapi oleh daerah/masyarakat/nasional. 

   

C. Kerangka Kerja Penilaian Anugerah Masyarakat Inovatif 

Adapun tahap penilaian anugerah ini akan dilaksanakan dalam dua tahap yaitu 

Tahap Pemilihan Nominator (Seleksi administrasi) dan Tahap Penilaian Substansi. 

 

1. Tahap Pemilihan Nominator 

Pada tahap ini akan ditetapkan 3 nominator melalui pemilihan dengan 

mempertimbangkan kepada 7(tujuh) hal, yakni Hasil kreativitas dan inovasi yang telah 

dimanfaatkan oleh masyarakat, Peningkatan nilai tambah bagi produk unggulan, keberlanjutan, 
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Kemudahan untuk didiseminasikan dan diadopsi oleh masyarakat, Aspek legalitas produk 

inovasi, Potensi sosial, ekonomi. Perlindungan lingkungan dan Unsur kebaharuan dan kekayaan 

intelektual 

2. Tahap Penilaian Substansi  

NO KRITERIA BOBOT 

1 Hasil kreativitas dan inovasi yang telah dimanfaatkan oleh 

masyarakat, 

    keunggulan produk dan nilai inovasi  

     manfaat untuk masyarakat setempat    

20 

2 Peningkatan nilai tambah bagi produk unggulan,  

 kondisi produk sebelum dan saat  dimanfaatkan 

masyarakat 

 nilai tambah setelah dimanfaatkan masyarakat 

15 

3 keberlanjutan, 

    Perluasan manfaat produk 

    Jangka waktu pemanfaatan 

    Rencana ke depan pemanfaatan produk 

15 

4 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 

15 

5 Aspek legalitas produk inovasi, 

 Perizinan yang sudah ada dan manfaat perizinan 

tersebut terhadap perkembangan produk inovasi 

  Perizinan lain yang diperlukan untuk 

10 



  5 

peningkatan manfaat produk 

6 Potensi sosial, ekonomi. Perlindungan lingkungan dan 

 Pengaruh pemanfaatan produk terhadap interaksi 

sosial masyarakat 

 Pengaruh pemanfaatan produk terhadap 

peningkatan pendapatan masyarakat  

  limbah yang dihasilkan dari produk dan 

pemanfaatan limbah produk 

13 

7 Unsur kebaharuan dan kekayaan intelektual 

 Kelebihan produk dibandingkan nilai produk 

lainnya yang sejenis  

 Kekayaan intelektual yang diperoleh atau yang 

akan diusulkan 

12 

 Total nilai 100 

 

3.  Tahap Pemilihan Nominator 

Pada tahap ini akan ditetapkan 3 nominator melalui pemilihan dengan 

mempertimbangkan kepada 7 (tujuh) penilaian, yakni  : 

 Hasil kreativitas dan inovasi yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat 

 Peningkatan nilai tambah bagi produk unggulan,  

 keberlanjutan 

 Kemudahan untuk didiseminasikan dan diadopsi oleh masyarakat 

 Aspek legalitas produk inovasi, 

 Potensi sosial, ekonomi dan perlindungan lingkungan 

 Unsur kebaharuan dan kekayaan intelektual 

 

4. Tahap Penilaian Substansi  

a) Kerangka Umum 

Secara umum tahap penilaian substansi menggunakan skema sebabai 

berikut: 
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Gambar 1. Kerangka Kerja Penilaian Substansi Anugerah Masyarakat Inovatif   

 

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka deskripsi fokus maupun 

pembobotan dalam lingkup penilaian dilakukan sebagai berikut. 

1) Hasil Kreativitas dan Inovasi yang telah Dimanfaatkan oleh Masyarakat (Bobot 

20 % = 20 point) yang difokuskan pada: 

 keunggulan produk dan nilai inovasi serta 

 manfaat untuk masyarakat setempat    

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

point)dilakukan berdasarkan: 

 kondisi produk sebelum dan saat  dimanfaatkan masyarakat 

Kerangka Kerja Penilaian Masyarakat Inovatif 
(Total Nilai: 100% = 1000 point) 

Hasil kreativitas dan 

inovasi yang telah 

dimanfaatkan oleh 

masyarakat 

Anugerah 

Masyarkat 

Inovatif 

15% 

20%  

Peningkatan nilai tambah 
bagi produk unggulan,  

 

keberlanjutan 

 

15%  

Kemudahan untuk 
didiseminasikan dan 
diadopsi oleh masyarakat 

 

15%  

10%  Legalitas 

Potensi sosial, ekonomi. 
Perlindungan lingkungan 

 

13%  

Unsur kebaharuan dan 
kekayan intelektual 

 

SELEKSI 

SUBSTANSI 

PERSIAPAN PENENTUAN 

PEMENANG 

12%  

 

Persiapan 

 Penyusunan 
buku panduan 

 Penyebaran 
proposal dan 
buku panduan 

 Sosialisasi 

 Seleksi 
Administrasi 
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 nilai tambah setelah dimanfaatkan masyarakat 

 

3) Keberlanjutan  (Bobot 15% = 15 point) 

Penilaian keberlanjutan dilakukan untuk beberapa fokus, sebagai berikut:  

 Perluasan manfaat produk 

    Jangka waktu pemanfaatan 

 Rencana ke depan pemanfaatan produk 

 

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

point) dilakukan berdasarkan 

 tanggapan masyarakat terhadap produk yang didiseminasikan 

 keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan  produk 

 Hal-hal yang menyebabkan produk mudah diadopsi masyarakat 

 

5) Legalitas Produk Inovasi (10 % = 10 point)dilakukan berdasarkan 

 Perizinan yang sudah ada dan manfaat perizinan tersebut terhadap 

perkembangan produk inovasi 

 Perizinan lain yang diperlukan untuk peningkatan manfaat produk 

 

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

13 point) dilakukan berdasarkan : 

 Pengaruh pemanfaatan produk terhadap interaksi sosial masyarakat 

 Pengaruh pemanfaatan produk terhadap peningkatan pendapatan 

masyarakat  

 limbah yang dihasilkan dari produk dan pemanfaatan limbah produk 

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

dilakukan berdasarkan : 

 Kelebihan produk dibandingkan nilai produk lainnya yang sejenis  

 Kekayaan intelektual yang diperoleh atau yang akan diusulkan 



  8 

 

 

b) Mekanisme dan Tatacara Penilaian 

Penilaian Anugerah Lembaga Litbangyasa Inovatif Tahun 2020 dilakukan 

terhadap nominator yang telah ditetapkan pada tahapan sebelumnya. Proses 

penilaian dilakukan melalui pengisian borang secara mandiri dan 

pemaparan/presentasi secara daring oleh para nominator. Seluruh proses penilaian 

pada tahapan substansi akan dilakukan oleh dewan juri yang telah ditetapkan 

sebelumnya.  

Borang yang digunakan pada tahapan ini disusun dengan menggunakan 4 

(empat) skala untuk menggambarkan kondisi nyata setiap aspek yang ditanyakan. 

Sebagai pedoman penilaian dapat diberikan gambaran sebagai berikut : 

Range Nilai PENJELASAN 

8-10 9 Sepenuhnya 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, 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;  
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 Adapun borang penilaian sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : kolom 

skala nilai ditambah kolom prosentase 

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% = 

 
 

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% = 
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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% = 

 
 

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% = 
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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% = 

 
 

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% = 
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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% = 

 

Sebagai upaya konfirmasi, klarifikasi dan pendalaman isi dari borang yang 

telah diisi oleh para nominator, selanjutnya dilakukan pemaparan/presentasi secara 

daring/online dihadapan dewan juri. Adapun isi pemaparan yang dimaksud tidak 

lebih dari 20 slide/halaman dan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai 

berikut:  

1. Profil singkat Produk 

2. Hasil kreativitas dan inovasi yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat 

3. Peningkatan nilai tambah bagi produk unggulan,  

4. keberlanjutan 

5. Kemudahan untuk didiseminasikan dan diadopsi oleh masyarakat 

6. Aspek legalitas produk inovasi, 

7. Potensi sosial, ekonomi dan perlindungan lingkungan 

8. Unsur kebaharuan dan kekayaan intelektual 

 

 

Secara keseluruhan kerangka kerja penilaian Anugerah Masyarakat inovatif 

disajikan pada gambar dibawah ini: 
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Alur Proses Penilaian Anugerah Masyarakat Inovatif 

Tim Sekretariat Lembaga 

Litbangjirap/LPPM PT/ 

Balitbang Pemda 

Tim Penilai (Juri) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alur Proses Penilaian Anugerah Masyarakat Inovatif 

Tim Sekretariat Litbangjirap/LPPM PT/ Balitbang 

Pemda 
Tim Penilai (Juri) 

Pengiriman Proposal dan 

Buku Panduan Anugerah  

Masyarakat Inovatif 

 

Melakukan Self 

AssessmentKandidat  

 

Menerima Surat 

Pemberitahuan beserta 

lampiran borang kuesioner 

penilaian 

Mengirimkan dokumen  

hasil Self Assessment 

 

Menerima dokumen hasil 

Self Assessment 

 

Undangan Presentasi 

Mengirim Surat Undangan 

Presentasi dan Penjurian 

 

Menerima Surat 

Undangan Presentasi dan 

Penjurian 

Bahan Paparan 

Menyiapkan bahan paparan 

berdasarkan isian pada 

borang kuesioner penilaian 

Seleksi Administrasi dan 

Substansi 

 

Pengumuman  3 Kandidat 
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PEMAPARAN 

Menyampaikan paparan 

kepada Dewan Juri 

Penjurian Nominasi 

Anugerah Masyarakat 

Inovatif 

Memberikan Penilaian 

terhadap hasil pemaparan  

Mengirimkan hasil 

penilaian kepada Tim 

Sekretariat 

Menerima hasil penilaian 

dari Dewan Juri/ Tim 

Penilai 

Draft SK Pemenang 

Membuat draft SK 

Pemenang yang akan 

diberikan kepada 

Menristek/BRIN 

Penerbitan SK 

Pemenang 

Menristek/BRIN 

menerbitkan SK 

Pemenang Anugerah 

Masyarakat Inovatif 

Menerima SK 

Pemenang 

Pengumuman 

Pemenang Anugerah 

Masyarakat Inovatif 

Mengumumkan 

pemenang serta 

mengirimkan surat 

undangan penyerahan 

trophy 

Menerima Undangan 

dan menghadiri acara 

penyerahan trophy 
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D. Dewan Juri 

Dewan juri penilai Anugerah Masyarakat Inovatif terdiri dari para pakar yang 

berasal dari lingkup pemerintahan, praktisi, dunia usaha dan akademisi.  

 

E. Reward Anugerah 

Anugerah Masyarakat Inovatif akan memunculkan 3 pemenang dan masing-

masing akan mendapatkan trophy yang akan diserahkan oleh Bapak Menteri Riset dan 

Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional pada tanggal 10 November 2020. 

 

F. Sekretariat Panitia 

Kontak Sekretariat Anugerah Masyarakat Inovatif Hakteknas ke-25 tahun 2020 

dapat menghubungi ke: 

 

PIC. Anugerah Masyarakat Inovatif 

Sekretariat Hakteknas ke-25  

Gedung B.J. Habibie Lantai 21 

Jalan MH Thamrin No 8 Jakarta 10340 

Telp. (021) 3169862, Faksimile: (021) 3101952 

Email : anugerahmasyarakatinovatif@gmail.com 

Contact Person :  

1. Yayan Sudaryana (087780277073) 

2. Dedi (081297099273) 

3. David Larumunde (081287800040) 
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III. PENUTUP 

 

 

 Demikian Pedoman Umum Penyelenggaraan Kegiatan Anugerah Masyarakat 

Inovatif Tahun 2020 untuk digunakan sebagai acuan dasar dan dengan tetap berpegang 

pada asas dan tujuan penyelenggaraan kegiatan. Sangat diharapkan semua pihak yang 

terlibat dapat menjaga profesionalisme dengan menjunjung obyektivitas dari setiap 

proses yang dijalani, sehingga penyelenggaraan kegiatan Anugerah Masyarakat Inovatif 

Tahun 2020 dapat berhasil sebagai kegiatan dengan kredibilitas yang tinggi. 

 

 

        Jakarta, September2020 
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