
37. CABANG KARYA INOVATIF 

A. Waktu dan Tempat Perlombaan 

a. Waktu perlombaan pada tanggal 16 s.d 21 Juli 2019. 

b. Tempat perlombaan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Ruang 

perlombaan akan diumumkan melalui website pionir.uin-malang.ac.id 

pada tanggal 8 Juli 2019. 

B. Kategori Perlombaan 

a. Perlombaan karya inovatif mahasiswa ini adalah lomba yang dapat 

mewadahi gagasan inovatif dan kreatif mahasiswa dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

b. Kategori lomba inovatif mahasiswa bisa dalam bentuk aplikasi informasi, 

visual, barang, prototype, teknologi tepat guna, film pendek, audio, dan 

yang sejenisnya. 

C. Ketentuan Umum 

a. Karya inovastif mahasiswa ini adalah karya asli dari mahasiswa di 

lingkungan PTKIN. 

b. Karya inovatif mahasiswa harus memiliki unsur inovatif, kreatif, 

terobosan, dan original, bukan karya duplikasi atau tiruan. 

c. Karya inovatif mahasiswa ini harus memiliki daya manfaat bagi 

masyarakat. 

d. Setiap PTKIN mengirim 1 (satu) buah karya inovatif mahasiswa. 

e. Karya inovatif mahasiswa bisa perorangan maupun kelompok. 

f. Karya inovatif mahasiswa dapat berupa benda, visual, aplikasi, metode 

dan lain sebagainya selain karya tulis ilmiah. 

g. Setiap karya inovatif mahasiswa harus dipresentasikan di depan para juri. 

h. Seluruh karya inovatif mahasiswa yang dilombakan akan dipamerkan 

dalam pameran karya inovatif mahasiswa pada saat PIONIR IX 

berlangsung. 

D. Ketentuan Teknis 

a. Pendaftaran karya inovatif mahasiswa ke panitia pelaksana dilakukan 1 

(satu) bulan sebelum pelaksanaan PIONIR IX dimulai. 



b. Karya inovatif mahasiswa dalam bentuk prototype yang siap untuk 

digunakan dan dipublikasikan. 

c. Setiap peserta membuat profil karya inovatif dalam bentuk naskah dan 

power point/video. 

d. Seluruh peserta mempresentasikan dengan membawa produk karya 

inovatif mahasiswa tersebut. 

e. Membuat profil atau deskripsi karya inovatif mahasiswa yang diajukan. 

f. Produk karya inovatif mahasiswa yang diajukan merupakan hasil karya 

sendiri, bukan plagiat, dan belum pernah menjadi juara pada lomba yang 

sejenis dengan melampirkan surat pernyataan bermaterai.  

g. Peserta mendapat rekomendasi dari pimpinan PTKIN. 

h. Peserta menyerahkan deskripsi singkat mengenai tema sebanyak 4 

eksemplar, diketik di kertas kuarto (A4) dengan jarak 1,5 (Huruf Times 

New Roman 12) yang disertai biodata (Nama lengkap peserta, tempat dan 

tanggal lahir, pendidikan/pekerjaan, alamat lengkap, fotokopi kartu 

mahasiswa, dan juga nomor handphone (HP) atau telepon yang bisa 

dihubungi. 

i. Sebelum perlombaan karya inovatif mahasiswa berlangsung dilaksanakan 

technical meeting. 

E. Tema Karya Inovatif 

a.  Tema Keagamaan; 

b.  Tema Sosial; 

c.  Tema Kebhinekaan; 

d.  Tema Lingkungan; 

e.  Tema Kesehatan; 

f.  Tema Teknologi Terapan; 

g.  Tema Teknologi Informasi; 

h. Tema Energi; 

i.  Tema Ekonomi Kreatif; 

j.  Tema yang memiliki relevansi dengan dunia mahasiswa.  

 



F. Kejuaraan 

a. Kejuaraan terdiri dari Juara 1, 2 dan 3, dan Juara harapan 1, 2, dan 3. 

b. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

G. Penutup  

Hal-hal yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan ditentukan pada 

waktu technical meeting pada tanggal 15 Juli 2019 pukul 10.00 WIB s.d 

12.00 WIB. 

 


