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PETUNJUK TEKNIS 

UNDHIRA INNOVATION AWARDS 

DALAM RANGKA DIES NATALIS KE-8 

UNIVERSITAS DHYANA PURA 

A. Latar Belakang 

Inovasi adalah pengejawantahan ide-ide baru dalam realitas yang lazimnya 

dalam bentuk aplikasi dan teknologi. Inovasi memungkinkan produk dan jasa 

yang lebih baik, proses produksi yang lebih  efisien dan  bersih,  serta  

meningkatkan  efisiensi  produksi,  yang  pada  gilirannya  dapat meningkatkan 

nilai tambah secara komersil, ekonomi maupun sosial-kultural. Dengan 

demikian inovasi sangat berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konkret, baik 

dalam konteks pasar komersial (market driven), maupun penyelesaian 

permasalahan. Dengan demikian, inovasi juga menjadi sangat cepat dan intens, 

lebih berhubungan langsung dengan sains, teknologi, serta berkaitan erat 

dengan seluruh aspek ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

               Gambar 1. Kerangka Penilaian Undhira Innovation Awards 2019 

Dalam knowledge-based economy (KBE), membangun kemampuan inovasi 

dianggap sebagai kunci utama pembangunan ekonomi. Sedangkan pada konsep 

competitiveness, inovasi adalah sebuah  kemampuan  yang  harus  dimiliki  

untuk  dapat  bersaing  dalam  perekonomian  global. Dalam tataran masyarakat 

sebagai pelaku inovasi, semangat inovasi harus dapat diwujudkan sebagai 

"budaya entrepreneur", baik itu business entrepreneur maupun social entepreneur. 
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Semangat inovasi inilah yang diupayakan untuk bertumbuh kembang dengan 

bentuk-bentuk lomba dan penghargaan. 

B. Kepesertaan 

Kepesertaan dalam Undhira Innovation Awards tahun 2019, dalam rangka Dies 

Natalis ke- 8 tahun 2019 serta dalam rangkaian acara puncak Harteknas 2019 

yang akan dipusatkan di Bali, ditentukan sebagai berikut: 

1. Terbuka bagi seluruh mahasiswa Undhira yang masih aktif kuliah. 

2. Satu Proposal disusun oleh 3 orang penyusun. 

3. Titik berat penilaian dalam UIA 2019 adalah pada produk/aplikasi/teknologi 

yang dihasilkan. Produk tersebut harus memiliki keistimewaan diantaranya 

lebih baik, lebih murah, lebih efisien, dan dapat dimanfaatkan sehingga dapat 

memeberikan dampak secara ekonomi, sosial, dan budaya untuk 

inventor/developer maupun untuk kelompok masyarakat luas. 

4. Keikutsertaan bersifat tunggal, artinya produk yang mengikuti lomba ini 

tidak sedang didaftarkan atau pernah memenangkan lomba dalam kegiatan 

sejenisnya. 

5. Seluruh peserta diwajibkan untuk menaati seluruh ketentuan dan peratiran 

yang ditetapkan oleh panitia pelaksana, setiap pengingkaran 

(ketidakpatuhan) dari ketentuan dan peratutan yang telah ditetapkan, dapat 

berakibat pada pemberian peringatan, sampai dengan pembatalan dari 

kepesertaan 

6. Seorang mahasiswa dapat tergabung dalam maksimal 2 (dua) tim peserta 

yaitu 1 (satu) kali sebagai ketua dan 1 (satu) kali sebagai anggota atau dua-

duanya sebagai anggota. 

7. Setiap tim peserta diwajibkan memiliki 1 (satu) orang pembimbing yang 

berasal dari program studi yang sama dengan ketua tim. 

8. Anggota tim dapat berasal dari program studi yang sama atau berbeda, dan 

disarankan berasal dari 2 (dua) angkatan yang berbeda. 

 

C. Ketentuan Umum  

1. Perlombaan akan dibagi menjadi dua babak yaitu: babak penyisihan dan 

babak final 

2. Pada babak penyisihan akan dilaksanakan penilaian terhadap semua karya 

yang masuk meliputi: penilaian naskah dan penilaian pameran produk 

3. Seluruh peserta diwajibkan mengumpulkan naskah dan membuat poster 

untuk pameran produk sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh 

panitia. 

4. Pada saat pelaksanaan pameran produk, setiap kelompok diwajibkan 

memamerkan produk/prototype yang dilengkapi dengan poster. 

5. Karya yang dinyatakan masuk final oleh dewan juri berdasarkan penilaian 

dari 50 % nilai naskah + 20 % nilai pameran produk. 

6. Pemenang lomba “Undhira Innovation Awards” tahun 2019 adalah: enam (6) 

proposal terbaik dengan sistem penilaian: 50 % nilai naskah + 20 % nilai 
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presentasi + 30 % nilai presentasi (final) serta satu proposal favorit hasil 

penilaian dari pameran produk. 

 

D. Bobot Penilaian Naskah 

1. Scientific Approach - Bobot 10 % 

Peserta   lomba   diharapkan   dapat   mendefinisikan   secara   ilmiah   

produk   inovasi   yang dikembangkan, bagaimana produk tersebut tercipta 

berdasarkan alur pemikiran yang rasional dan ide  yang  dihasilkan  

merupakan  penggabungan  dari  sekumpulan  pengetahuan  yang  didapat 

melalui pengamatan, pengumpulan data dan atau eksperimen yang 

dilakukan dengan kaidah ilmiah dan runut. Pengumpulan pengetahuan itu 

dapat dibuktikan dengan adanya dokumentasi baik berupa catatan kerja, 

foto, video, atau bentuk rekaman lain yang dapat membuktikan proses 

ilmiah yang terjadi. Penilaian tertinggi diberikan kepada produk inovasi 

dengan akuisisi pengetahuan yang lengkap dan komplit untuk mencapai 

produk inovasi yang dilombakan. 

 

2. Uniqueness and Originality– Bobot 30 % 

Peserta lomba diharapkan dapat menjelaskan secara rinci dimana letak ke-

unikan dan kekhasan yang menunjukan orisinalitasnya dari produk inovasi 

yang dihasilkan, terutama dibandingkan dengan  produk  yang  sudah  ada.  

Penilaian  tertinggi  di  berikan  bila  produk  inovasi  tersebut mengisi 

kekosongan area jasa, atau produk sejenis yang memang tidak ada 

sebelumnya sehingga menjadi produk atau jasa baru yang membeli 

alternatif pilihan yang lebih memudahkan masyarakat penggunanya. 

 

3. Development - Bobot 20 % 

Peserta  lomba  diharapkan   dapat   menjelaskan   proses   pengembangan   

produk   inovasinya, berangkat dari ide sampai menjadi sebuah produk yang 

siap pakai oleh masyarakat, proses yang terjadi selama mewujudkan ide 

tersebut, siapa saja yang terlibat, bagaimana mengukur keberhasilan 

perwujudan ide serta pendekatan yang dilakukan untuk memperkenalkan 

produk tersebut kepada masyarakat atau investor bila ada. Penilaian 

tertinggi diberikan kepada produk yang dapat dibuktikan secara jelas proses 

yang telah capai secara runut. 



5 
 

4. Commercialization - Bobot 20 % 

Peserta lomba diharapkan dapat menjelaskan tingkat komersialisasi atau 

penetrasi pasar dari produk inovasinya. Penilaian tertinggi diberikan 

kepada produk yang sudah secara riil menjadi produk  yang  dijual  secara  

masal  dengan  berbagai  metode  penjualan  yang  ada  serta  dapat 

dibuktikan besaran omset yang telah dihasilkan selama kurun waktu sejak 

dimulainya penetrasi pasar dengan memperhitungkan rasio terhadap 

modal yang digunakan, atau acuan lain yang menunjukan  tingkat  

keberhasilan  usaha  dan  keberlanjutannya.  Bila  produk  inovasi  yang 

dilombakan bukan produk komersial tetapi dapat memberikan manfaat 

kepada masyarakat maka aspek kemanfaatannya akan mendapatkan nilai 

berdasarkan seberapa besar jumlah masyarakat yang terdampak. 

 

5. Social Impact– Bobot 20 % 

Peserta lomba diharapkan dapat menjelaskan manfaat, dampak, atau 

keuntungan baik secara ekonomi  ataupun sosial  budaya.  Secara ekonomi  

produk  tersebut  memberikan efek  domino ekonomi dengan adanya 

pertambahan lapangan kerja, penambahan pajak yang disetor ke Negara 

atau dampak ekonomi lain yang terukur. Sedangkan bila produk inovasi ini 

bukan produk komersial, maka penilaian dittikberatkan pada pengaruh 

secara sosial budaya yang memberikan perubahan perilaku/budaya 

tertentu dengan adanya produk ini, dan berapa besar dampak lain yang 

terjadi sebagai efek domino dari adanya produk inovasi ini. 

 

E. Ketentuan Khusus 

1. Proposal yang dilombakan wajib telah memperoleh legalisir (halaman 

pengesahan proposal telah ditandatangani oleh ketua dan pembimbing 

disetujui oleh Kaprodi). 

2. Peserta lomba mengumpulkan tiga rangkap hardcopy proposal yang dijilid 

dengan kertas buffalo berwarna coklat dan dikumpulkan di ruang LP2M 

Universitas Dhyana Pura selambatnya tanggal 24 Mei 2019. 

3. Ketentuan poster sebagai berikut: 

a. Poster dibuat dengan ukuran X-Banner (160x90 cm). 
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F. Penentuan Juara 

1. Penilaian dilakukan dalam dua babak yaitu: babak penyisihan dan babak 

final. 

2. Pada babak penyisihan terdiri dari sesi penilain naskah dan sesi pameran 

produk peserta diharapkan memajang poster dan produknya di tempat yang 

telah ditentukan panitia dan akan dinilai oleh para dewan juri. 

3. Pada babak final terdiri dari sesi presentasi naskah, peserta diharapkan 

mempresentasikan naskahnya dihadapan para dewan juri dengan waktu 

presentasi ditentukan pada saat perlombaan. 

4. Unsur Penilaian presentasi meliputi: Pemaparan (10 menit), diskusi (10 

menit), dan kerjasama tim. 

5. Unsur penilaian poster meliputi: substansi, kreativitas, inovasi, tata 

penulisan, dan penyajian. 

6. Unsur penilaian produk meliputi: penciptaan ide, proses, dan kemanfaatan 

produk. 

7. Juara ditentukan berdasarkan penjumlahan tiga item penilaian yaitu: nilai 

naskah+nilai pameran+nilai presentasi = nilai 100 %. 

8. Para pemenang dan pembimbingnya akan diberikan penghargaan 

9. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. 

 

G. Hadiah dan Penghargaan 

Juara I  : thropy bergilir Rektor + Thropy tetap + Piagam + Uang 
Pembinaan 

Juara II : Thropy tetap + Piagam + Uang Pembinaan 
Juara III : Thropy tetap + Piagam + Uang Pembinaan 
Juara Harapan I : Thropy tetap + piagam + Uang Pembinaan 
Juara Harapan II : Thropy tetap + Piagam + Uang Pembinaan 
Juara Harapan III : Thropy tetap + Piagam + Uang Pembinaan 
Juara favorit : Thropy tetap + Piagam  

 

H. Waktu dan Tempat 

No. Tanggal Kegiatan tempat 
O1. 02-24 Mei 2019 Penerimaan Naskah LP2M 
02. 24-27 Mei 2019 Penilaian Naskah LP2M 
03. 29 Mei 2019 TM Aula Undhira 
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04. 11 Juni 2019 Sesi Pameran 
Pengumuman lolos Grand Final 

Aula Undhira 

05. 12 Juni 2019 Sesi Presentasi/Grand Final Aula Undhira 
05 12 Juli 2019 Penyerahan Tropi Juara Aula Undhira 

 

I. Lain-Lain 

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

berubah dan akan dikonfirmasi ke peserta melalui Kaprodi Masing-Masing. 

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

menggunakan baju kemeja dan jas almamater. 

3. Informasi terkait dengan pelaksanaan lomba dapat diperoleh dengan 

menghubungi kontak person: 08123925088 (Putu Indah Lestari) 
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Lampiran 1. 

FORMAT DAN PENGISIAN PROPOSAL 

Setiap  peserta  kegiatan  ini  diwajibkan  menyampaikan  proposal  produk  
inovasi  masyarakat sebagaimana format yang ditetapkan panitia sebagaimana Lampiran 
1. Dalam pengisian proposal produk inovasi masyarakat sesuai form yang disiapkan 
panitia, maka berikut ini adalah panduan pengisiannya: 

1. Kotak Identitas Penngusul Produk Inovasi  

Pengusul  diminta  menuliskan nama-nama tim pengusul lengkap dengan Nomor NIDN. 

2. Kotak Profil Produk Inovasi 

Nama produk inovasi masyarakat ditulis pada kotak yang sudah disediakan lalu 

memberi tanda X pada salah satu dari tiga kategori lomba produk inovasi masyarakat. 

Pada kotak di bawahnya pengaju menuliskan singkat cara kerja/penggunaan produk 

inovasi masyarakat tersebut. 

3. Kotak-kotak Deskripsi Inovasi Masyarakat 

Pada bagian ini terdapat 11 kotak dialog yang memerlukan pengisian informasi guna 

memberi deskripsi lebih rinci mengenai produk inovasi masyarakat yang diajukan 

mengikuti lomba. 

# Kotak 1 - Penilaian pendekatan ilmiah 

Kotak ini memberi informasi mengenai pendekatan ilmiah (scientific approach) yang 

digunakan dalam tahapan proses produk dihasilkan: pengamatan atas lingkungan sekitar - 

mengumpulkan data dan informasi - membuat produk - melakukan uji atau eksperimen, 

silakan memberi tanda X pada pilihan yang tersedia, di mana terdapat pilihan yaitu: 

i).   Melakukan semua tahap di atas; 
ii).  Melakukan sebagian tahap di atas; 
iii). Bila tidak ada pilihan di atas yang sesuai, silakan menuliskan di bagian ini. 

 

#Kotak 2 - Penilaian pendekatan ilmiah 

Kotak ini memberi informasi mengenai pendekatan ilmiah (scientific approach) yang 

digunakan dalam produk inovasi masyarakat ini:  dokumentasi proses produk 

dihasilkan, silakan memberi tanda X pada pilihan yang tersedia, di mana terdapat pilihan: 

i).   Foto proses dihasilkannya produk inovasi ini; 
ii). Video proses dihasilkannya produk inovasi ini; 
iii). Catatan kerja proses dihasilkannya produk inovasi ini; 
iv). Bila tidak ada pilihan di atas yang sesuai, silakan menuliskan di bagian ini. 
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#Kotak 3 - Penilaian uniqueness and originality 

Kotak ini memberi informasi mengenai faktor pembeda produk inovasi ini dengan 

produk sejenis di pasar (unique position selling). Disilakan memberi tanda X pada pilihan: 

i).   Harga produk inovasi yang lebih murah dibanding produk sejenis di pasar; 
ii).  Kinerja (mutu) produk inovasi yang lebih baik dibanding produk sejenis di pasar; 

 iii). Kemudahan penggunaan produk inovasi yang lebih baik dibanding produk sejenis; 

 iv). Bila tidak ada faktor pembeda di atas yang sesuai, disilakan menuliskan di bagian ini. 
 

#Kotak 4 - Penilaian uniqueness and originality 

Kotak ini memberi informasi mengenai kebaruan produk inovasi . Disilakan memberi 

tanda X pada pilihan kebaruan (bisa memiliki lebih dari satu kebaruan). Kebaruan produk 

inovasi masyarakat tersebut terletak pada: 

i).   Desain produk; 
ii).  Fitur produk; 
iii). Aplikasi produk;  

iv). Fungsi produk;  

v).  Manfaat produk; 
vi). Bila tidak ada letak kebaruan di atas yang sesuai, disilakan menuliskan di bagian ini. 

 

#Kotak 5 - Penilaian pengembangan produk inovasi 

Kotak ini memberi informasi mengenai proses pengembangan produk inovasi, dimulai dari 

perumusan ide lalu pengembangan produk dan promosi produk kepada masyarakat 

pengguna. Informasi tentang ide awal produk inovasi ini, disilakan memberi tanda X pada 

pilihan: 

i).   Sebagai solusi atas masalah yang ditemui dalam masyarakat; 
ii). Tindak lanjut dari riset-riset yang sudah ada terdahulu; 
iii). Memenuhi permintaan pihak lain (lembaga pemerintah/swasta atau perorangan); 
iv). Bila tidak ada pilihan di atas yang sesuai, silakan menuliskan di bagian ini. 

 

#Kotak 6 - Penilaian pengembangan produk inovasi 

Kotak ini memberi informasi mengenai pendekatan yang digunakan untuk promosi 

produk inovasi ke investor atau masyarakat. Disilakan memberi tanda X pada pilihan yaitu: 

i). Demonstrasi kinerja/penggunaan produk inovasi; 
ii).  Media cetak dan audio-visual tentang produk inovasi. 
iii). Rekomendasi jejaring sosial baik individual maupun komunitas; 
iv).  Bila tidak ada pilihan di atas yang sesuai, silakan menuliskan di bagian ini. 
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#Kotak 7 - Penilaian pengembangan produk inovasi 

Kotak ini memberi informasi mengenai waktu yang digunakan untuk mengembangkan 

produk inovasi dari ide awal hingga dinilai berhasil sesuai keinginan. Disilakan 

memberi tanda X pada pilihan yaitu: 

i).   Kurang dari 1 tahun; 
ii). Antara 1 hingga kurang dari 2 tahun;  

iii). Antara 2 hingga kurang dari 3 tahun;  

iv).  Lebih dari 3 tahun. 
 

#Kotak 8 - Penilaian produk inovasi bukan untuk komersial 

Kotak  ini  memberi  informasi  mengenai  tingkat  kemanfaatan  bagi  masyarakat,  

produk inovasi yang diajukan. Disilakan memberikan tanda X pada pilihan yaitu: 

i).   Produk inovasi ini sudah memberi manfaat bagi masyarakat hingga di tingkat 

kabupaten/kotamadya; 

ii).  Produk inovasi ini sudah memberi manfaat bagi masyarakat lintas kabupaten/ 

kotamadya;  

iii). Produk inovasi ini sudah memberi manfaat bagi masyarakat hingga di tingkat provinsi; 

iv). Produk inovasi ini sudah memberi manfaat bagi masyarakat lintas provinsi. 

v).  Bila tidak ada pilihan di atas yang sesuai, silakan menuliskan di bagian 

ini. 

 

#Kotak 9 -  Penilaian dampak sosial produk inovasi 

Kotak ini memberi informasi mengenai dampak sosial produk inovasi ini bagi 

masyarakat. Disilakan memberi tanda X pada pilihan: 

i).   Produk inovasi ini memberi dampak pada perilaku sosial masyarakat; 
ii).  Produk inovasi ini dapat membentuk komunitas baru; 
iii). Produk inovasi ini memiliki segmen target konsumen tertentu di masyarakat; 
iv). Bila tidak ada pilihan di atas yang sesuai, silakan menuliskan di bagian ini. 

 

 

#Kotak 10 

Pada kotak ini merupakan pernyataan tanggungjawab ketua pengaju akan kebenaran dan 

validitas informasi yang diberikan terkait produk inovasi masyarakat yang diajukan. Pihak 

penyelenggara kegiatan dibebaskan dari segala tuntutan hukum terkait produk inovasi m 

bila ditemukan kemudian hari pelanggaran terhadap peraturan dan perundangan yang 

berlaku. 
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#Kotak 

11 

Pada  kotak  ini  merupakan  persetujuan  sah  dari  pengaju  untuk  mengikutsertakan  

produk inovasi      dalam   Lomba   Undhira Innovation Awards   yang   diselenggarakan 

Panitia Dies Natalis ke-8 Tahun 2019. 
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Lampiran 1. Form Proposal Produk Inovasi 

 

A. IDENTITAS PENGUSUL PRODUK INOVASI 

 

 

 

 

B. PROFIL PRODUK INOVASI 

B.1. Nama Produk Inovasi 

 

 

 

 

B.2. Kategori Produk Inovasi 

 

 

 

 

 

 

B.3. Gambaran Produk Inovasi 

 

 

 

 

 

 

B.4. Keunikan Produk Inovasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tulis nama Ketua Tim Pengusul beserta anggota lengkap dengan NIDN) (TNW, 12, 1,5 

spasi) 

(tuliskan nama produk inovasi) (TNW, 16, 1,5 spasi) 

Kategori produk inovasi (silang salah satu) 

 Produk inovasi -energi 

 Produk inovasi-pangan 

 Produk inovasi-teknologi dan informasi 

 Produk inovasi-jasa 

Jelaskan cara kerja, penggunaan, dan kemanfaatan produk inovasi 

Ceritakan keunikan dari produk inovasi ini bila dibandingkan dengan produk 

lain yang sudah ada. Jelaskan pula apa yang menjadi inovasi dalam produk ini. 
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C. DESKRIPSI PRODUK INOVASI 

Beri tanda (X) pada pilihan yang menggambarkan paling dekat dengan produk inovasi yang 

diajukan. 

 

1.  

 

 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendekatan ilmiah (Scientific approach) yang digunakan dalam proses produk 

yang dihasilkan: Pengamatan atas lingkungan sekitar-mengumpulkan data dan 

informasi-membuat produk-melakukan uji atau eksperimen. 

 Melakukan semua tahapan diatas 

 Melakukan sebagian tahapan diatas 

 ...........................................................................(bila tidak ada jawaban diatas, silahkan 

tulis disini.) 

Dokumentasi saat proses produk inovasi dihasilkan: (boleh dipilih lebih dari 

satu). 

 Foro proses dihasilkannya produk inovasi 

 Video proses dihasilkannya produk inovasi 

 Catatan kerja proses dihasilkannya produk inovasi 

 ......................................................................(sebutkan dokumentasi lainnya bila ada) 

Faktor pembeda produk inovasi ini dengan produk sejenis di pasaran ?(boleh 

dipilih lebih dari satu) 

 Harga 

 Mutu/kualitas 

 Kemudahan penggunaan 

 .............................................................(bila faktor pembeda lainnya ada) 

Kebaruan produk inovasi ini pada: (boleh pilih lebih dari satu) 

 Desain produk 

 Aplikasi produk 

 Manfaat produk 

 Fitur produk 

 Fungsi produk 

 .........................................................(sebutkan kebaruan lainnya) 
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5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  

 

 

 

 

 

 

 

7.  

 

 

 

 

 

8.  

 

 

 

 

 

9.  

 

 

 

 

Latar belakang produk inovasi masyarakat ini dihasilkan: 

 Sebagai solusi atas masalah yang ditemui dalam masyarakat 

 Tindak lanjut dari riset-riset yang sudah ada terdahulu 

 Memenuhi permintaan pihak lain (lembaga pemerintah/swasta atau 

perorangan) 

 ...........................................(bila tidak ada jawaban diatas, silahkan tulis disini) 

Pendekatan yang digunakan untuk promosi produk inovasi ke investor atau 

masyarakat : (boleh dipilih lebih satu). 

 Demonstrasi kinerja/penggunaan produk inovasi 

 Media cetak dasn audio visual produk inovasi 

 Rekomendasi jejaring sosial baik individu atau komunitas 

 ..................................................(bila tidak ada jawaban diatas silahkan tulis disini) 

Waktu yang digunakan untuk mengembangkan produk inovasi dari ide awal 

hingga dinilai berhasil sesuai keinginan: 

 Kurang dari 1 tahun 

 Antara 1 hingga kurang dari 2 tahun 

 Antara 2 hingga kurang dari 3 tahun 

 Lebih dari 3 tahun 

Tingkat kemanfaatan produk inovasi ini: 

 Sudah memberi manfaat  

 Belum memberi manfaat  

 ...................................(jawaban lain silahkan tulis disini) 

Dampak sosial produk inovasi ini : 

 Produk inovasi ini memberi dampak pada perilaku sosial masyarakat 

 Produk inovasi ini dapat membentuk komunitas baru 

 Produk inovasi ini memiliki segmen target konsumen tertentu 

 ..............................................................(bila jawaban lain silahkan tulis disini) 
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10.  

 

 

 

 

11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kami menyatakan bahwa semua data dan informasi terkait produk inovasi yang 

diajukan kegiatan Undhira Innovation Awards 2019 ini adalah benar dan kami 

siap bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku  apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak benar. 

Penyelenggaran Undhira Innovation Awards 2019 dibebaskan dari segala tuntutan 

dari pihak manapun yang terkait dengan produk inovasi ini. 

Pengusul produk inovasi  (tanda tangan ketua pengusul dan nama jelas) 
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Lampiran 2.  

Surat pernyataan tidak sedang mengikuti atau pernah memenangkan lomba sejenis. 

  

SURAT PERNYATAAN 

 

Kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa: 

1. Produk yang didaftarkan untuk mengikuti Lomba Undhira Innovation Awards tahun 2019 

dalam rangkaian kegiatan Dies Natalis Undhira ke-8 , TIDAK SEDANG mengikuti atau 

PERNAH memenangkan lomba sejenis.. 

2.  Pernyataan pada butir 1 di atas merupakan sebagai pemenuhan persyaratan mengikuti 

Lomba Undhira Innovation Awards tahun 2019. 

3. Kami siap bertanggungjawab dan menerima segala konsekuensi hukum apabila pernyataan 

ini adalah tidak benar. 

 

 

Demikian pernyataan ini kami sampaikan dan ditandangani dengan meterai bernilai cukup 

untuk dapat digunakan dalam proses hukum yang berlaku di Indonesia. 

 

 

 

................................. / .......... / ......... / ............ 

Kami yang menyatakan, 

 

 

 

 

(.........................................) 

 

 

 

 

 

 

Materai 

6000 
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Lampiran 3. Format Cover 

 

 

 

 

 

 

 

UNDHIRA INNOVATION AWARDS 2019 

“NAMA PRODUK INOVASI” 

 

 

NAMA-NAMA PENGUSUL & NIDN 

 

 

 

 

 

 

DIES NATALIS KE-8 
UNIVERSITAS DHYANA PURA 

TAHUN 2019 
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Lampiran 4. Format Lembar Pengesahan 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

Nama Produk Inovasi :  

Nama Ketua Pengusul :  

NIDN :  

Program Studi :  

Deskrispi Singkat Produk Inovasi :  

 

 

 

Mengetahui        Badung,…./…./…….. 

Dosen Pembimbing       Ketua Pengusul 

 

 

(……………)        (…………….) 

NIDN:…………        NIM:…………… 

 

 

Mengetahui 

Ketua Program Studi 

 

 

 

(………………) 

NIP. 
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