A. Latar Belakang
Kreativitas maupun inovasi masyarakat yang telah
memenuhi persyaratan atau standar sepatutnya
mendapat penghargaan dari pemerintah sebagaimana
yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2002 pasal 24 ayat (2), bahwa setiap warga negara yang
melakukan penelitian, pengembangan, penerapan ilmu
pengetahuan dan teknologi mempunyai hak memperoleh
penghargaan yang layak dari pemerintah dan atau dari
masyarakat sesuai dengan kinerja yang dihasilkan. Oleh
karena itu, dalam rangka memberikan penghargaan
masyarakat yang memiliki kreativitas dan inovasi
teknologi khususnya dalam perekayasaan yang hasilnya
memberikan manfaat bagi masyarakat luas, maka
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Badan
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat
pada tahun 2019 menyelenggarakan kegiatan Lomba
Karya Perekayasaan (LKP) 2019.
Perekayasaan sebagaimana dijelaskan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 pada pasal 1
ayat 8 adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan
teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun
untuk menghasilkan nilai, produk, dan atau proses
produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut
pandang dan atau konteks teknikal, fungsional, bisnis,
sosial budaya, dan estetika. Melalui Lomba Karya
Perekayasaan (LKP) 2019 akan muncul, karya-karya
perekayasaan yang berpotensi memiliki manfaat untuk
mempercepat kemajuan dan kemandirian desa sehingga
kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat dapat
tercapai.
B. Tema Lomba
Lomba Karya Perekayasaan (LKP) 2019, mengangkat
tema “Inovasi Implementasi dan Pengembangan
Potensi daerah dalam Mempercepat Kemajuan dan
Kemandirian Desa”.
C. Kriteria Inovasi IPTEK
Karya perekayasaan yang diusulkan dalam LKP 2019
merupakan inovasi iptek di bidang-bidang sebagai
berikut:
1. Teknologi Pangan,
2. Teknologi Energi,
3. Teknologi dan Manajemen Transportasi,
4. Teknologi Infomasi dan Komunikasi,
5. Teknologi Pertahanan dan Keamanan,
6. Teknologi Kesehatan dan Obat,
7. Teknologi Material Maju (apabila hasil karya tidak
termasuk angka 1 s.d. 6, maka dikategorikan pada
angka 7).

D. Persyaratan Administrasi
Persyaratan umum peserta LKP 2019 adalah sebagai
berikut:
1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat
tinggal/penduduk di wilayah Kalimantan Barat
(dibuktikan dengan copy kartu Identitas);
2. Peserta perorangan atau kelompok merupakan
masyarakat umum non lembaga;
3. Peserta yang pernah menjadi pemenang pada
tahun-tahun sebelumnya dapat mengikuti kembali
dalam LKP 2019 dengan syarat mengajukan hasil
karya perekayasaan yang berbeda dari tahuntahun sebelumnya;
4. Peserta perorangan atau kelompok memiliki batas
strata pendidikan max. strata 2 (S-2).
5. Penyerahan Karya Perekayasaan yang akan
dilombakan dapat disampaikan secara langsung
atau melalui pos ke Sekertariat Panitia LKP 2019
pada Badan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kalimantan Barat Jl. Dr. Sutomo No. 1,
Pontianak mulai pada tanggal 20 Maret s.d. 20
Agustus 2019 pada waktu kerja (hari Senin s.d
Jumat, pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB).
6. Peserta mengisi lembar registrasi pendaftaran
peserta LKP 2019.
7. Peserta wajib menyerahkan hardcopy berserta
softcopy Karya Perekayasaan.
E. Kriteria Karya Perekayasaan
Kriteria Hasil Karya Perekayasaan yang diunggulkan
adalah sebagai berikut:
1. Orisinalitas: Hasil inovasi atau Teknologi yang dihasilkan merupakan penemuan baru
atau pengembangan yang memiliki unsur novelty/
kebaruan dan berpotensi untuk dipatenkan;
2. Memiliki kelayakan teknis: Hasil inovasi atau
Teknologi yang dihasilkan, jelas spesifikasinya,
jelas proses produksinya, mudah diadopsi
masyarakat; mudah diaplikasikan oleh pengguna
dengan SDM tidak memerlukan keterampilan khusus; memiliki kelebihan nilai kerekayasaan
dibandingkan produk sejenis; dan dapat diproduksi
masal.;
3. Memiliki kelayakan ekonomi: Hasil inovasi atau
Teknologi yang dihasilkan memiliki peluang pasar
yang luas; mempunyai nilai ekonomis / investasi
(menguntungkan);
4. Memiliki Kemanfaatan Hasil: Hasil inovasi atau
Teknologi yang dihasilkan bermanfaat terhadap
kesejahteraan masyarakat dan prilaku positif

masyarakat.; dan dapat memecahkan masalah
yang dihadapi.
F. Kriteria Penulisan
Penulisan karya perekayasaan memuat hal-hal sebagai
berikut :
1. Halaman judul;
2. Lembar
Pernyataan
Orisinalitas
Karya
Perekayasaan;
3. Kata pengantar;
4. Daftar isi;
5. Ringkasan Eksekutif
6. Pendahuluan, berisi bahasan tentang :
 uraian
permasalahan/fenomena
yang
melatarbelakangi inovasi.
 agasan kreatif karya perekayasaan
 Orisinalitas atau novelty karya perekayasaan.
 Jika berpotensi untuk dipatenkan, beri gambaran
peluangnya
7. Metoda Rekayasa, membahas hal-hal yang terkait
dengan :
 Pemanfaatan bahan dan alat yang dipergunakan
(nama bahan/alat, jumlah, satuan)
 Kejelasan teknis setiap tahapan proses
pembuatan dan lama waktu pembuatan (disertai
foto/dokumen yang lengkap)
8. Kelayakan Teknis, membahas tentang :
 Kejelasan spesifikasi hasil inovasi atau
teknologi yang dihasilkan;
 Mudah tidaknya proses produksinya diadopsi
masyarakat;
 Mudah tidaknya diaplikasikan oleh pengguna
dengan SDM yang tidak memerlukan keterampilan khusus (masyarakat biasa, tenaga teramil,
tenaga ahli);
 Kelebihan nilai kerekayasaan dari teknologi yang
dihasilkan dibandingkan produk sejenis;
 Dapat tidaknya teknologi yang dihasilkan diproduksi masal.
9. Kelayakan Ekonomi, membahas tentang :
 Peluang pasar yang luas dari produk yang
dihasilkan;
 Nilai ekonomis / investasi (menguntungkan) dari
produk yang dihasilkan (biaya produksi dapat
dibandingkan dengan biaya produk sejenis, atau
dapat dianalisis dengan kriteria investasi (IRR,
NPV) jika umur/waktu proses pembuatan lebih 1
tahun).

10. Kemanfaatan Hasil, membahas tentang :
 Nilai dukung produk terhadap peningkatan
kesejateraan masyarakat dan prilaku postiif
masyarakat
 Aspek pemecahan masalah (bisa atau tidak memecahkan masalah yang dihadapi).
11. Daftar Riwayat Hidup (curriculumvitae) Pekarya
disertai fotokopi kartu identitas diri.
G. Jadwal Kegiatan
Jadwal penyelenggaraan Lomba Karya Perekayasaan
(LKP) 2019 sebagai berikut:

Hal-Hal yang belum jelas dapat ditanyakan ke
Sekertariat Panitia LKP 2019.
Tingkat Juara
Juara I
Juara II
Juara III
Juara Harapan I
Juara Harapan II
Juara Harapan III

Insentif Dana Motivasi
Tahun 2019 (Rp.)
12.000.000
10.000.000
9.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000

H. Juara dan Insentif Lomba
Para Juara Lomba Karya Perekayasaan (LKP) 2019
akan mendapatkan hadiah berupa Tropi dan
Sertifikat penghargaan dan insentif dana motivasi.
Besaran insentif dana motivasi bagi para Juara
adalah sebagai berikut.

Pendaftaran Karya
Perekayasaan
Seleksi Administrasi

:

20 Maret s.d. 20
Agustus 2019
27 s.d. 28 Agustus
2019
3 s.d. 5 September
2019
11 s.d. 12 September
2019
9 s.d. 10 Oktober
2019

:

10 Oktober 2019

:
:

Penilaian Tahap I
Pengumuman Hasil
Seleksi Tahap I
Penilaian Tahap II
Pengumuman
Juara /Penyerahan
Hadiah

:

I. Lain-lain
Sebagai ucapan terima kasih kepada seluruh
peserta yang tidak masuk nominasi, Panitia akan
memberikan
piagam
penghargaan
(turut
berpartisipasi).
Buku panduan LKP 2019 dapat didownload pada
website http://litbang.kalbarprov.go.id.

Sekretariat :
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Jl. Dr. Sutomo No. 1
Telepon
: (0561) 748881
HP
: 0853 4517 1823
HP
: 0856 5053 237
Faximile
: (0561) 748881
Email
: litbang@kalbarprov.go.id
Website
: http://litbang.kalbarprov.go.id

