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HALAMAN PENGESAHAN 

PROGRAM PENGUATAN INOVASI MAHASISWA 

 

Judul Produk Inovasi :  

   

Ketua Pelaksana Kegiatan:   

a. Nama Lengkap :  

b. NRP :  

d. Program Studi :  

e. Nomor HP :  

f. Alamat surel (e-mail) :  

   

Anggota (1)   

a. Nama Lengkap :  

b. NRP :  

c. Prodi :  

e. Nomor HP :  

f. Alamat surel (e-mail) :  

   

Anggota (2)   

a. Nama Lengkap :  

b. NRP :  

c. Prodi :  

e. Nomor HP :  

f. Alamat surel (e-mail) :  

   

Anggota (3)   

a. Nama Lengkap :  

b. NRP :  

c. Prodi :  

e. Nomor HP :  

f. Alamat surel (e-mail) :  

   

Anggota (4)   

a. Nama Lengkap :  

b. NRP :  

c. Prodi :  

e. Nomor HP :  

f. Alamat surel (e-mail) :  

   

   



iii 

 

Dosen Pendamping   

a. Nama Lengkap :  

b. NIK/NIDN :  

c. Prodi :  

d. Alamat surel (e-mail) :  

   

Usulan Anggaran : - diusulkan Rp 

   

Bandung, …… 

Mengetahui,   

Ketua Program Studi   Ketua Tim, 

   

[Nama]  [Nama] 

NIK   NRP  

 

Mengetujui, 

Dekan 

 

 

 

[Nama] 

NIK 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini berisi uraian tentang proses identifikasi permasalahan yang akan 

dicari solusi atau pengembangannya termasuk sumber inspirasinya. Ungkapkan 

proses identifikasi masalah atau kebutuhan yang akan diselesaikan. Upayakan 

untuk memperoleh kebutuhan atau persoalan prioritas yang diamati mulai dari 

aspek hulu sampai dengan hilirnya. Produk inovasi disarankan hanya fokus pada 

satu persoalan prioritas, baik dari aspek teknologi maupun sosial humaniora. Pada 

kedua aspek itu pun cukup satu persoalan prioritas yang ditangani, apakah bagian 

hulu, proses, atau hilirnya. Jelaskan pada aspek mana bantuan ilmu dan teknologi 

yang ditawarkan diyakini akan mampu meningkatkan nilai tambah bagi mitra, 

misalnya peningkatan mutu produk, perbaikan proses produksi, penanganan dan 

pengolahan limbah, sistem jaminan mutu dan lain-lain atau aspek-aspek 

manajemen yang mencakup perbaikan kualitas pola interaksi SDM, pemasaran, 

pembukuan atau status usaha.  

Jika dasar inspirasi adalah hasil riset orang lain, maka nyatakan nama 

pelaksana dan institusi tim riset serta hasilnya yang akan dikonstruksikan serta 

ungkapkan juga fase final yang akan dicapai. Jika akan melakukan pengembangan 

atau penyempurnaan atas produk yang sudah ada di masyarakat atau sudah 

digunakan di kalangan terbatas, maka nyatakan nama produsen/ pembuat dan 

institusinya. Ungkapkan target yang akan dicapai dan aspek pengembangan/ 

penyempurnaan yang akan dilakukan disertai justifikasi ilmiah dan/atau aspek 

ekonominya. 

Jika produk inovasi harus dibuat mulai dari awal karena belum ada produk 

riset sebelumnya yang dapat dijadikan landasan, juga tidak ada produk yang 

ditemukan/digunakan di masyarakat, maka ungkapkan target fungsionalnya disertai 

justifikasi ilmiah yang akhirnya dimuarakan pada desain sebelum dikonstruksikan 

menjadi produk/jasa final yang fungsional. 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Subbab berisi latar belakang dari produk inovasi. 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Subbab berisi rumusan masalah dari produk inovasi. 
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1.3 TUJUAN 

Subbab berisi tujuan dan manfaat dari produk inovasi. 

 

1.4 TARGET LUARAN 

Subbab berisi target luaran dan disertai penjelasan manfaatnya dari produk 

inovasi yang akan dihasilkan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Uraikan secara ilmiah semua hal yang relevan dengan persoalan atau 

kebutuhan prioritas yang akan diselesaikan dengan solusi yang ditawarkan dan juga 

uraian informasi ilmiah lainnya yang relevan dan terkait langsung dengan 

spesifikasi awal dan/atau akhir produk serta solusi yang bermanfaat.  

Pada tinjauan pustaka ini hendaknya memuat kajian teori dari tantangan 

intelektual yang mendukung solusi yang ditawarkan. Gambaran perkembangan 

mutakhir yang terkait dengan produk inovasi yang akan dihasilkan yang berasal 

dari berbagai sumber seperti skripsi, tesis, disertasi, buku referensi, artikel jurnal 

ilmiah ataupun prosiding, internet, brosur, media cetak dan sumber-sumber 

informasi lainnya mohon dicantumkan. Yang diutamakan dalam adalah ketepatan 

solusi iptek yang akan diberikan kepada mitra. Solusi yang ditawarkan dapat berupa 

karya orisinil dan dapat juga berupa karya tiruan dari pihak lain. Jika solusinya 

sudah pernah dipublikasikan pihak lain, agar diungkapkan. 
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BAB 3 

METODE PELAKSANAAN 

 

Pada bagian ini diuraikan tahap pelaksanaan program dan fase akhir yang 

akan dicapai secara rinci dimulai dari pengumpulan data sekunder yang diperlukan 

untuk desain atau rancangan awal, penyusunan desain teknis, pembuatan 

produk/jasa layanan atau produk virtual/digital, cara pengujian keandalan karya 

baik dalam bentuk pengujian langsung produk fisik yang dihasilkan atau dengan 

cara dengan membandingkannya dengan data sekunder ataupun hasil uji produk 

yang mirip dengan yang akan dihasilkan untuk produk virtual, evaluasi atau 

prediksi penerimaan masyarakat (jika dimungkinkan) dan hal lain yang relevan. 

Pada tahapan pengujian diperbolehkan melakukan pengujian langsung produk fisik 

atau menggunakan software atau program pendukung yang memungkinkan 

melakukan input data dan menghasilkan prediksi hasil ujinya untuk memperkuat 

kelayakan dan prediksi kinerja produk produk yang akan dihasilkan. 
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BAB 4 

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

 

4.1 Anggaran Biaya  

Rekomendasi besarnya pengalokasian dan penggunaan dana adalah antara Rp 

3.000.000,00 (tiga juta rupiah) s.d Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan 

komposisi minimum 80% (delapan puluh persen) untuk operasional dan maksimum 

20% (dua puluh persen) untuk administrasi.  

Rekomendasi pengalokasian dan penggunaan dana adalah sebagai berikut:  

1. Pembelian kuota internet untuk perencanaan dan koordinasi pelaksanaan 

program 

2. Jasa pihak ketiga untuk pembuatan produk nyata (Tidak lebih dari 30 % dari 

dana yang diusulkan)  

3. Pembelian bahan-bahan pembuatan produk nyata  

4. Penyewaan alat.  

Pembelian dan Penyewaan alat harus dideskripsikan dengan rinci pada 

proposal pengajuan. Seluruh pembelian dan penyewaan alat harus tidak termasuk 

pada alat yang dimiliki oleh laboratorium yang dikelola oleh Universitas Kristen 

Maranatha, termasuk didalamnya penyewaan komputer, laptop, printer, ponsel, 

kamera, handycam, perangkat VR, AR, leap motion, drone dan sejenis. Apabila 

anggaran hendak digunakan untuk keperluan penggunaan penyewaan lisensi 

software, cloud, SaaS/ PaaS lainnya, maka, email yang didaftarkan untuk 

narahubung akan disediakan oleh DKIK. 

Tabel 4.1 Rekapitulasi Anggaran 

No Jenis Pengeluaran Biaya yang diusulkan (Rp) 

1 Sewa dan jasa  

2 Bahan perangkat / penunjang habis pakai  

3 Perjalanan  

4 Pengolahan data, laporan, pendaftaran HKI, 

publikasi dalam jurnal, menghadiri seminar, 

dan lain-lain 

 

 Jumlah  

 

4.2 Jadwal Pelaksanaan 

Jadwal kegiatan disesuaikan dengan Tahap Kegiatan dan dibatasi selama 3 

(tiga) bulan. Jadwal disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana kegiatan yang 

diajukan. 
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Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan 

No Jenis Kegiatan Bulan Penanggung Jawab 

1 2 3 

1      

2      

3      

dst.      
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DAFTAR PUSTAKA 

 

Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (Harvard style), dengan 

urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Daftar pustaka 

ditulis dengan jarak 1 spasi. Hanya pustaka yang dikutip dalam proposal yang 

dicantumkan dalam daftar pustaka. 
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Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota serta Dosen Pendamping 

BIODATA KETUA  

A. Identitas Diri  

1 Nama Lengkap :  

2 Jenis Kelamin :  

3 Program Studi :  

4 NRP :  

5 Tempat dan Tanggal 

Lahir 

:  

6 Alamat E-mail :  

7 No Telepon/HP :  

 

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti 

No Jenis Kegiatan Status dalam Kegiatan Waktu dan Tempat 

1    

2    

3    

 

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima 

No Jenis Penghargaan Pihak Pemberi 

Penghargaan 

Waktu dan Tempat 

1    

2    

3    

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan Program Perkuatan Inovasi Mahasiswa. 

 

Kota, tanggal-bulan-tahun  

Ketua Tim  

 

Tanda tangan  

  

(Nama Lengkap)  

NRP 
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BIODATA ANGGOTA (1) dst. 

A. Identitas Diri  

1 Nama Lengkap :  

2 Jenis Kelamin :  

3 Program Studi :  

4 NRP :  

5 Tempat dan Tanggal 

Lahir 

:  

6 Alamat E-mail :  

7 No Telepon/HP :  

 

B. Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti 

No Jenis Kegiatan Status dalam Kegiatan Waktu dan Tempat 

1    

2    

3    

 

C. Penghargaan Yang Pernah Diterima 

No Jenis Penghargaan Pihak Pemberi 

Penghargaan 

Waktu dan Tempat 

1    

2    

3    

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan Program Perkuatan Inovasi Mahasiswa. 

 

Kota, tanggal-bulan-tahun  

Anggota Tim  

 

Tanda tangan  

  

(Nama Lengkap)  

NRP 
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BIODATA DOSEN PENDAMPING 

A. Identitas Diri  

1 Nama Lengkap :  

2 Jenis Kelamin :  

3 Program Studi :  

4 NIK/NIDN :  

5 Tempat dan Tanggal 

Lahir 

:  

6 Alamat E-mail :  

7 No Telepon/HP :  

 

B. Riwayat Pendidikan 

No Jenjang Pendidikan Perguruan Tinggi Program Studi 

1    

2    

3    

    

 

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT 

 

Pendidikan/Pengajaran 

No Nama Mata Kuliah Wajib/Pilihan SKS 

1    

2    

3    

dst    

 

Penelitian 

No Judul Penelitian Penyandang Dana Tahun 

1    

2    

3    

dst    

 

Pengabdian Kepada Masyarakat 

No Judul Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Penyandang Dana Waktu dan 

Tempat 

1    

2    

3    

dst    
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.  

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan Program Perkuatan Inovasi Mahasiswa. 
 

 

Kota, tanggal-bulan-tahun  

Dosen Pendamping  

 

Tanda tangan  

 

(Nama Lengkap)  

NRP 
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 

No Jenis Pengeluaran Volume Harga Satuan 

(Rp) 

Nilai (Rp) Vendor 

usulan (+ 

alamat 

dan 

nomor 

kontak) 

1. Perlengkapan yang 

diperlukan 

    

 a.      

 b.      

 c.      

 dst.     

   SUB TOTAL   

No Jenis Pengeluaran Volume Harga Satuan 

(Rp) 

Nilai (Rp)  

2. Bahan Habis Pakai     

 a.      

 b.      

 c.      

 dst.     

   SUB TOTAL   

No Jenis Pengeluaran Volume Harga Satuan 

(Rp) 

Nilai (Rp)  

3. Perjalanan     

 a.     - 

 dst.    - 

   SUB TOTAL   

No Jenis Pengeluaran Volume Harga Satuan 

(Rp) 

Nilai (Rp)  

4. Lain-lain     

 a.      

 b.      

 c.      

 d.      

 e.      

 dst.     

   SUB TOTAL   

   TOTAL   
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas 

 

No Nama/NRP Program 

Studi 

Bidang 

Ilmu 

Alokasi 

Waktu 

(jam/minggu) 

Uraian Tugas 

1      

2      

3      

dst.      
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Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana 

 

Yang bertandatangan di bawah ini:  

 

Nama :  

NRP :  

Program Studi :  

Fakultas :  

 

Dengan ini menyatakan bahwa proposal Program Perkuatan Inovasi Mahasiswa 

saya dengan judul ....................... yang diusulkan untuk tahun anggaran 2020/2021 

adalah asli karya kami dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana 

lain.  

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, 

maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan 

mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke Universitas Kristen 

Maranatha.  

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-

benarnya.  

 

 

Kota, Tanggal-Bulan-Tahun  

Yang menyatakan,  

 

Tanda tangan  

 

 

(Nama Lengkap)  

NRP 
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Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan 

 

 


