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1. PENDAHULUAN 
Universitas Kristen Maranatha sebagai research-based teaching university (universitas 

pengajaran berbasis penelitian) yang locally relevant – nationally respected membangun 

ekosistem inovasi dan entrepreneurship Tridharma Perguruan Tinggi yang berkelanjutan 

melalui program “ICE”: Initiative, Collaboration, dan Excellence dengan bersama-sama 

menciptakan atmosfir penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan 

UKM. Peningkatan kemampuan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan seni (IPTEK) 

merupakan modal dasar untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi globalisasi, 

sehingga diperlukan suatu upaya untuk dapat meningkatkan peran strategis perguruan 

tinggi dalam menghasilkan luaran riset yang inovatif sebagai suatu bagian dari kewajiban 

pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi.  

 

Inovasi muncul dari hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, penerapan dan/atau 

perekayasaan yang melibatkan proses nilai tambah dari hasil tersebut agar dapat 

diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial budaya. 

Mahasiswa sebagai sumber inspirasi diharapkan dapat terlatih dan melihat segala 

macam bentuk kebutuhan atau permasalahan pada masyarakat dan sekaligus 

memberikan solusi IPTEK yang dibutuhkan dengan produk yang kreatif dan inovatif. 

Adapun ide konstruktif hendaknya dapat diwujudkan secara bertahap walaupun belum 

sampai pada tahap memberikan nilai fungsional yang sempurna dan atau kemanfaatan 

langsung bagi pihak lain. 

 

Program Penguatan Inovasi Mahasiswa 2021 merupakan salah satu dorongan nyata 

Universitas Kristen Maranatha untuk mengembangkan passion mahasiswa dalam 

menghasilkan karya dari ide yang kreatif dan inovatif. Kreativitas dan inovasi yang 

dihasilkan dapat berupa penemuan yang sama sekali baru maupun peningkatan produk 

yang telah ada dan terbuka sejauh itu memiliki derajat kebaruan maupun penambahan 

nilai kemanfaatan. Hasil inovasi hendaknya dapat diikutsertakan dalam lomba di tingkat 

nasional atau internasional ataupun dengan segera didistribusikan kepada masyarakat 

diantaranya melalui pemberian lisensi kepada industri/pelaku usaha untuk 

mengaplikasikan hasil inovasi/invensi pada kegiatan industri/ekonomi, terbangunnya 

unit usaha (industri) baru (start-up company), terbentuknya kerja sama dengan dunia 

industri untuk pengembangan lebih lanjut atau membentuk usaha bersama. Program 

penguatan inovasi diharapkan menghasilkan produk inovasi dengan tingkat kesiapan 

terapan teknologi level 4 ke atas yang dapat dikomersialiasikan dengan tujuan 

meningkatkan nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.  

 

Pengembangan produk inovasi mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Penelitian 

UKM 2020-2024 dan Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat 2020-2024, yaitu: 

Kesehatan dan kesejahteraan yang baik; Pengembangan, Inovasi dan Pemanfaatan 

Teknologi; Pendidikan Berkualitas dan Peningkatan Wirausaha; dan Praktik yang 

Mendukung Keberlanjutan (Sustainability). Program penguatan inovasi mengharapkan 
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luaran berupa prototipe produk inovatif yang layak diproduksi dan dikomersialisasikan 

atau dikembangkan lebih lanjut dengan industri atau kegiatan ekonomi masyarakat. 

 

2. DASAR PEMIKIRAN 
a. Perlunya program yang dapat mendukung penguatan inovasi untuk mahasiswa; 

b. Perlunya program yang dapat memungkinkan adanya dukungan hasil pemikiran 

mahasiswa yang dapat diwujudkan dalam bentuk prototipe; 

c. Perlunya program untuk mendorong terciptanya produk-produk inovatif sesuai 

dengan kebutuhan di masyarakat; dan 

d. Perlunya meningkatkan semangat ber-inovasi di Universitas Kristen Maranatha. 

 

3. TUJUAN 
Tujuan dari Program Penguatan Inovasi Mahasiswa adalah: 

a) memotivasi mahasiswa untuk aktif berinteraksi membangun jejaring profesional 

dengan dunia usaha, mampu mengidentifikasi persoalan atau kebutuhan mitra 

usaha, dan menemukan solusinya berdasarkan IPTEK yang siap diterapkan; 

b) menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi mahasiswa berbasis iptek dalam 

upaya menghasilkan suatu produk baik itu berwujud sistem, desain, model/barang, 

prototipe, produk kesenian kontemporer, aplikasi, produk literasi atau jasa layanan 

yang bermanfaat bagi masyarakat luas, instansi pemerintah atau dunia usaha; 

c) meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang lokal (tingkat 

universitas)/nasional/internasional; dan 

d) memacu semangat mahasiswa untuk dapat peduli terhadap permasalahan yang 

ada di masyarakat dan berupaya untuk turut andil dalam mengatasinya sesuai 

bidang ilmu yang ditekuni. 

 

4. RUANG LINGKUP 
Kegiatan dan produk meliputi semua bidang keilmuan dan disarankan sesuai atau 

relevan dengan kepakaran tim pengusul. Ilmu dan teknologi yang diperbantukan tidak 

terbatas pada bidang teknik semata, tetapi juga keilmuan bidang sosial humaniora 

karena teknologi pada dasarnya secara luas dapat dimaknai sebagai cara untuk 

memadukan sumbernya, untuk menyelesaikan masalah, memenuhi kebutuhan, atau 

untuk pencapaian target produksi yang diinginkan. 

 

Sumber inspirasi dalam produk inovasi antara lain adalah: hasil riset yang baru sampai 

tahap desain teknis dan belum menghasilkan prototipe atau lainnya yang siap diuji coba, 

solusi atas persoalan, kebutuhan atau tantangan yang dihadapi masyarakat, pemerintah, 

maupun dunia usaha, dan pengembangan atau penyempurnaan fungsi produk yang ada 

dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah keilmuan yang relevan dengan 

menunjukkan di mana letak perbedaannya, tetapi tidak menutup kemungkinan dari 

sumber lainnya juga. Program Penguatan Produk Inovasi diberikan untuk setidaknya 



 

5 
 

melakukan konstruksi ide berupa prototype, atau implementasi dan penyempurnaan 

produk fungsional menuju komersialisasi.  

 

5. KETENTUAN UMUM 
a. Peserta adalah mahasiswa aktif dan/atau alumni yang lulus maksimal 2 tahun 

terakhir (2019) di Universitas Kristen Maranatha. 

b. Kelompok pengusul berjumlah 3 (tiga) – 5 (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) orang 

ketua dan 2 (dua) – 4 (empat) orang anggota. 

c. Nama-nama pengusul (ketua dan anggota) harus ditulis lengkap dan tidak boleh 

disingkat. 

d. Kegiatan sesuai atau relevan dengan bidang ilmu Ketua Tim dan/atau keilmuan 

anggota tim pengusul. 

e. Mahasiswa pengusul dapat berasal dari berbagai program studi yang sama atau dari 

program studi yang berbeda, dan terdaftar sebagai mahasiswa/i Universitas Kristen 

Maranatha. 

f. Keanggotaan setiap kelompok berasal dari minimal 2 (dua) angkatan yang berbeda 

agar terjadi pembinaan dan kesinambungan pengusulan program penguatan inovasi 

berikutnya. 

g. Setiap pengusul hanya dapat mengusulkan 1 (satu) buah judul baik sebagai ketua 

maupun sebagai anggota. 

h. Setiap kelompok wajib didampingi oleh 1 (satu) orang dosen pendamping. 

i. Dosen pendamping maksimal mendampingi 2 (dua) kelompok mahasiswa. 

j. Dosen pendamping tidak termasuk dalam ketentuan jumlah maksimal tim 

mahasiswa, tetapi akan diikutsertakan pada pendaftaran HKI ataupun publikasi pada 

produk yang dihasilkan. 

k. Besarnya dana kegiatan per ide minimal Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) s.d. Rp 

10.000.000 (Sepuluh juta rupiah). 

l. Program penguatan inovasi mahasiswa diprioritaskan kepada mahasiswa pemenang 

lomba, mahasiswa yang telah atau akan mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa 

(PKM), mahasiswa Tugas Akhir, ataupun mahasiswa yang sedang atau telah 

menempuh program studi independen Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. 

m. Dalam hal peserta adalah penempuh studi independen kampus merdeka, ide yang 

diajukan harus bebas dari ide yang dikerjakan pada organisasi tempat studi 

independen untuk mencegah konflik di kemudian hari. 

n. Pengecualian selain tim mahasiswa Universitas Kristen Maranatha, program ini juga 

dapat diajukan oleh tim kolaborasi yang terdiri dari mahasiswa dan alumni 

Universitas Kristen Maranatha 

o. Setiap tim kolaborasi hanya diperkenankan memiliki maksimum satu orang alumni 

Universitas Kristen Maranatha sebagai anggota. 

 

6. TARGET LUARAN 
Luaran wajib dan tambahan yang ditetapkan adalah: 

a. laporan akhir (luaran wajib), 
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b. prototype atau produk fungsional atau produk digital / virtual (design 2D/3D 

dan/atau animasi) (luaran wajib), 

c. peningkatan nilai TKT (Tingkat Kesiapan Teknologi) dan Katsinov berdasar bukti 

yang relevan (luaran wajib), dan 

d. artikel ilmiah, poster, atau HKI yang relevan (luaran wajib). 

e. Video teaser penggunaan produk (luaran tambahan) 

f. buku pedoman aplikasi produk IPTEK (luaran tambahan),  

g. Model bisnis produk (luaran tambahan) 

 

Produk yang dihasilkan kepemilikan dan pengelolaannya akan menjadi hak Universitas 

Kristen Maranatha, dengan memperhatikan penghargaan terhadap penciptanya sesuai 

dengan sistem yang berlaku di Universitas Kristen Maranatha. 

 

7. WAKTU PELAKSANAAN 
1 16 - 26 September 2021 Pengumuman Proposal 

2 20 - 26 September 2021 Pendaftaran proposal online softcopy melalui email 

inovasi.kewirausahaan@maranatha.edu  

3 27 – 28 September 2021 Evaluasi (apabila dibutuhkan maka pendaftar akan 

dihubungi secara personal) 

4 29 September 2021 Pengumuman pemenang 

Penyerahan RAB final 

5 30 September 2021 Penyusunan dokumen-dokumen terkait administrasi 

6 1 Oktober 2021–20 

Desember 2021 

Pelaksanaan Program Penguatan Inovasi 

7 21 Desember 2021 Batas akhir penyerahan Laporan Akhir 

Batas akhir penyerahan Laporan Penggunaan Dana 

Tanggal maksimum bukti pengeluaran dana 

8 22 Desember 2021 Evaluasi Akhir Program Penguatan Inovasi 

 

8. SUMBER DANA KEGIATAN 
Sumber dana berasal dari Direktorat Kemitraan, Inovasi, dan Kewirausahaan (DKIK), 

Universitas Kristen Maranatha. Jika ada sumber dana selain dari DKIK, wajib 

melampirkan surat pernyataan bantuan dana dan dilaporkan juga pada saat pelaporan 

penggunaan dana. 

 

9. SISTEMATIKA PROPOSAL KEGIATAN 
Judul tidak boleh menggunakan akronim atau singkatan yang tidak baku dan hanya 

diperbolehkan maksimal 20 (dua puluh) kata. 

Isi utama proposal ditulis dengan:  

1. Tipe huruf menggunakan Times New Roman ukuran 12.  

2. Teks menggunakan jarak baris 1,15 spasi dan perataan teks menggunakan rata kiri 

dan kanan.  

mailto:inovasi.kewirausahaan@maranatha.edu
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3. Layout menggunakan ukuran kertas A-4, satu kolom, margin kiri 4 cm, margin kanan, 

atas, dan bawah masing-masing 3 cm. 

 

Format penulisan isi utama proposal mengikuti sistematika sebagai berikut: 

 

HALAMAN SAMPUL 

 

DAFTAR ISI  

 

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. 

 

Pada pendahuluan ini juga dituliskan pula rumusan masalah, tujuan, 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.  

 

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.  

 

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.  
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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. 

 

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. 

 

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. 

 

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota serta Dosen Pendamping 

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas 

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana 

Lampiran 5. Gambaran Teknologi yang akan Dikembangkan 

 

10. SELEKSI DAN EVALUASI 
Proposal akan dievaluasi oleh reviewer yang ditunjuk oleh Direktorat Kemitraan, Inovasi, 

dan Kewirausahaan. Kriteria evaluasi meliputi: 

a. rekam jejak dari pengusul, 

b. signifikan dari produk inovasi atau komersialisasi, 

c. kreatifitas dan kebaharuan, 

d. penetapan TKT (Tingkat Kesiapan Teknologi di atas level 4) dan Katsinov (Tingkat 

Kesiapan Inovasi), 

e. target luaran, dan 

f. realisasi anggaran. 
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Evaluasi 

a. Kegiatan evaluasi dilakukan sebanyak 1 kali selama program pada akhir program 

untuk mengukur capaian kinerja dengan jangka waktu pelaksanaan program, 

keterlibatan dan atau kontribusi dari mitra, luaran, dan pertimbangan 

komersialisasi produk. 

b. Hasil evaluasi merupakan dasar pertimbangan untuk komersialisasi dan 

Pelaksanaan Program Penguatan selanjutnya. 

 

11. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN 
a. Selama Program Penguatan Inovasi Mahasiswa, ketua tim pengusul wajib 

memberikan Laporan Akhir, dan Laporan Penggunaan Dana dalam bentuk hardcopy 

dan softcopy.  

b. Laporan Akhir adalah laporan yang sekurang-kurangnya memuat capaian kerja riset, 

kesesuaian capaian kerja dengan proposal, Tingkat Kesiapan Teknologi (Technology 

Readiness Level) – tkt.ristekbrin.go.id, dan Katsinov (Tingkat Kesiapan Inovasi 

Tingkat, Output Riset. Panduan dan isian TKT dan Katsinov dapat dilihat pada link 

berikut https://cutt.ly/BW5athk. Laporan Akhir diserahkan setelah Program 

Penguatan Inovasi 2021 berakhir.  

c. Laporan Penggunaan Dana adalah laporan yang sekurang-kurangnya memuat 

realisasi penggunaan dana, disertai bukti-bukti pengeluaran dana. Laporan 

Penggunaan Dana diserahkan saat Program Penguatan Inovasi berakhir dan 

memuat realisasi penggunaan dana yang telah diserahkan.  

d. Publikasi dan presentasi hasil inovasi wajib menyatakan acknowledgement 

Universitas Kristen Maranatha. 

e. Pencairan dana akan dilakukan secara 2 termin yaitu 80% (delapan puluh persen) 

pada saat awal dan 20% (dua puluh persen) setelah Laporan Akhir diserahkan. 

Honor hanya dapat dicairkan setelah Laporan Akhir diserahkan dan target luaran 

terpenuhi. 

f. Sanksi akan diberikan apabila kelompok pengusul gagal memenuhi target luaran 

dan memenuhi laporan akhir serta laporan penggunaaan dana. 

 

12. SISTEMATIKA LAPORAN AKHIR 
Dalam pelaksanaan, setiap Tim Pelaksana diwajibkan membuat laporan akhir yang berisi 

tentang keberhasilan pelaksanaan produk inovasi yang telah dilaksanakan oleh Tim. 

Laporan akhir yang disusun terdiri dari: 

 

Halaman sampul 

Lembar pengesahan 

 

RINGKASAN 

 

DAFTAR ISI  

 

http://tkt.ristekbrin.go.id/
https://cutt.ly/BW5athk
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BAB 1. PENDAHULUAN 

(Gambaran tentang sumber inspirasi tantangan intelektual dalam mewujudkan karsa 

baik dalam bentuk prototipe atau produk fungsional atau produk virtual/digital) dan 

keunikan serta level teknologi produk yang dibuat) 

 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

(gambaran tentang kajian teori dari tantangan intelektual yang terkait langsung dengan 

prototipe atau produk fungsional atau produk virtual / digital serta gambaran produk 

sejenis yang pernah ada) 

 

BAB 3. METODE PELAKSANAAN 

(gambaran tentang prosedur konstruksi mulai dari munculnya inspirasi sampai dengan 

tahapan mewujudkan prototipe atau produk fungsional atau produk virtual/digital) 

 

BAB 4. HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS 

(gambaran tentang prototipe atau produk fungsional atau produk virtual yang dihasilkan, 

fungsi dan cara kerjanya, keunggulan serta prediksi kemanfaatan bagi pengguna. Bagian 

ini dilengkapi dengan gambar visualisasi produk) 

 

BAB 5. PENUTUP 

(berisi kesimpulan dan saran yang terkait langsung dengan produk yang dihasilkan) 

 

DAFTAR PUSTAKA 

(cantumkan hanya pustaka yang disitasi) 

 

LAMPIRAN 

1. Penggunaan dana (rincian dan bukti pengeluaran dana)  

2. Bukti-bukti pendukung kegiatan (berisi dokumentasi pelaksanaan kegiatan, 

dokumentasi konstruksi produk, gambaran detail produk yang diciptakan, cara 

kerja dan manfaatnya. 

3. TKT 

4. KATSINOV 

 

13. LAMPIRAN 
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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) :  

dst.   

   

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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FORMAT JADWAL KEGIATAN 

 

No Jenis Kegiatan Bulan Penanggung Jawab 

1 2 3 

1      

2      

3      

dst.      
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FORMAT BIODATA KETUA DAN ANGGOTA 

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/Anggota Tim  

 

Tanda tangan  

  

(Nama Lengkap)  

NRP  
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FORMAT 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    

Penelitian 

No Judul Penelitian Penyandang Dana Tahun 

1    

2    

3    

Pengabdian Kepada Masyarakat 

No Judul Pengabdian kepada Masyarakat Penyandang Dana 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  

Dosen Pendamping  

 

Tanda tangan  

 (Nama Lengkap)  

NIK  
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FORMAT JUSTIFIKASI ANGGARAN KEGIATAN (contoh) 

 

No Jenis Pengeluaran Volume Harga Satuan 

(Rp) 

Nilai (Rp) Vendor 

usulan (+ 

alamat dan 

nomor 

kontak) 

1. Perlengkapan yang 

diperlukan 

    

 a. Suku cadang     

 b. Microcontroller     

 c. Sensor     

 d. Kit     

 e. Software     

 dst.     

   SUB TOTAL   

No Jenis Pengeluaran Volume Harga Satuan 

(Rp) 

Nilai (Rp)  

2. Bahan Habis Pakai     

 a. Bahan Kimia Lab     

 b. Bahan Logam/kayu dan 

sejenisnya 

    

 c. Penyimpan data     

 d. Bahan-bahan 

kebutuhan protokol 

kesehatan 

    

 dst.     

   SUB TOTAL   

No Jenis Pengeluaran Volume Harga Satuan 

(Rp) 

Nilai (Rp)  

3. Perjalanan     

 a. Transpot local (untuk 

keperluan pembelian 

bahan dan uji coba) 

    

 dst.     

   SUB TOTAL   

No Jenis Pengeluaran Volume Harga Satuan 

(Rp) 

Nilai (Rp)  

4. Lain-lain     

 a. Sewa server/Hosting     

 b. Sewa Domain     

 c. Biaya Jasa perbengkelan     



 

18 
 

 d. Biaya Uji coba produk     

 e. Biaya pemakaian 

pulsa/internet 

    

 dst.     

   SUB TOTAL   

   TOTAL   
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FORMAT SUSUNAN ORGANISASI TIM KEGIATAN DAN PEMBAGIAN TUGAS 

 

No Nama/NRP Program Studi Bidang Ilmu Alokasi Waktu 

(jam/minggu) 

Uraian Tugas 

1      

2      

3      

dst.      
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FORMAT 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 ........ 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 

 

 

 


