
PETUNJUK TEKNIS 

UNDHIRA INNOVATION AWARDS 

DALAM RANGKA DIES NATALIS KE-7 

UNIVERSITAS DHYANA PURA 

A. Peserta 

1. Lomba “Undhira Innovation Awards” tahun 2018 dapat diikuti oleh seluruh 

mahasiswa Undhira yang masih aktif. 

2. Satu proposal disusun oleh maksimal 3 orang penyusun. 

3. Anggota dapat berasal dari program studi yang berbeda namun masih berada 

dalam satu fakultas 

4. Ketua pengusul dan pembimbing harus berasal dari Program studi yang 

sama. 

 

B. Teknis Umum Perlombaan 

1. Bidang karya dan karsa inovasi yang dilombakan meliputi bidang: 

a. Pariwisata 

b. Pendidikan 

c. Bisnis dan Pemasaran 

d. Teknologi Informasi 

e. Pangan dan gizi 

f. Humaniora  

g. Kesehatan 

2. Perlombaan akan dibagi menjadi tiga sesi yaitu:  

a. Sesi seleksi naskah 

b. Sesi pameran 

c. Sesi Presentasi 

3. Peserta harus menyiapkan naskah proposal untuk dikumpulkan kepada 

panitia pada saat pendaftaran. 

4. Peserta harus menyiapkan karya /karsa inovasi yang dinyatakan lolos ke 

babak final untuk mengikuti sesi pameran. 

5. Kriteria penilaian lomba “Undhira Innovation Awards” tahun 2018 meliputi 

enam aspek yaitu: 

a. Kreativitas 

b. Orisinalitas  

c. Komersialisasi 

d. Aspek Teknologi 

e. Komposisi bahan 

f. Komponen dan keamanannya 

 

 

 

 



C. Ketentuan Lomba 

1. Ketentuan penulisan proposal meliputi: 

a. Proposal ditulis maksimal 20 halaman sudah termasuk cover, halaman 

pengesahan, daftar isi, dan abstrak/ringkasan eksekutif. 

b. Kertas yang digunakan A4 

c. Huruf times new roman ukuran 12 

d. Halaman pengesahan disahkan oleh Ketua Program Studi dari Ketua 

Pengusul (format terlampir) 

e. Cover ditulis sesui dengan format terlampir. 

2. Sistematika penulisan proposal meliputi: 

a. Judul 

b. Halaman Pengesahan 

c. Abstrak/Ringkasan Eksekutif 

d. Latar Belakang/Isu Strategis 

e. Maksud dan Tujuan 

f. Manfaat 

g. Spesifikasi Teknik 

suatu uraian atau ketentuan-ketentuan yang disusun secara lengkap dan 

jelas mengenai suatu barang, metode atau hasil akhir inovasi, dibangun 

atau dikembangkan oleh pihak lain sedemikian sehingga dapat memenuhi 

keinginan semua pihak yang terkait. 

h. Keunggulan dan perbedaan bila dibandingkan dengan penemuan/inovasi 

sebelumnya yang sejenis. 

i. Penerapan pada masyarakat dan atau dunia industri 

j. Perhitungan biaya produksi temuan/inovasi 

k. Prospek bisnis/komersialisasi 

3. Peserta lomba mengumpulkan tiga rangkap hardcopy proposal yang dijilid 

mika bening dan dikumpulkan panitia bidang ilmiah di ruang LP2M 

Universitas Dhyana Pura. 

 

 

D. Lain-Lain 

1. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan diatas sewaktu-waktu dapat 

berubah dan akan dikonfirmasi ke peserta. 

2. Pada saat perlombaan (sesi pameran dan sesi presentasi) peserta diwajibkan 

menggunakan baju kemeja dan jas almamater. 

3. Informasi terkait dengan pelaksanaan lomba dapat diperoleh dengan 

menghubungi kontak person: 08873307487 (I Putu Darmawijaya) 

 

 

 



E. Lampiran 

Format Cover 

 

 

KARYA/KARSA INOVASI 

<JUDUL> 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIM PENGUSUL 

(Nama ketua dan anggota tim, NIM) 

 

 

 

Disampaikan pada 

Undhira Innovation Award Tahun 2018  

dalam Rangka Dies Natalis ke -7 Universitas Dhyana Pura 

 



Format halaman Pengesahan 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

1 Judul Karya/Karsa Inovasi :  
2 Nama Pembimbing :  
3 Nama Ketua Pengusul/NIM :  
4 Nama Anggota Pengusul/NIM : a. 

b. 
c. 

5 Program Studi Ketua Pengusul :  
 

 

 

        Kota, tanggal-bulan-tahun 

Menyetujui,  

Pembimbing       Ketua Pengusul,  

 

Tanda tangan*)       Tanda tangan*) 

 

(Nama Lengkap/dengan gelar)    (Nama Lengkap/dengan gelar) 

NIDN                     NIM 

 

 

 

Mengetahui, 

Ketua Program Studi  

 

 

Tanda tangan*) 

 

(Nama Lengkap/dengan gelar) 

NIDN 

 

*) Keterangan: semua tanda tangan harus asli bukan hasil pemindaian 


