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1. Kebutuhan Data 

Bagi Masyarakat Kab.Blora yang ingin mendaftarkan inovasinya melalui 

Krenova, maka perlu dipersiapkan terlebih dahulu data-data sebagai berikut: 

1) No KTP 

2) Pekerjaan 

3) Kecamatan 

4) Kelurahan 

5) Nama Inovasi : Minimum 10 karakter 

6) Bidang Inovasi 

7) Jenis Inovasi 

8) Status Inovasi 

9) Nama Inventor/Penemu : Minimum 3 karakter 

10) Nama anggota 1 sampai 4 : Opsional 

11) Tahapan Inovasi 

12) Alamat: Minimum 10 karakter 

13) Telepon: Diisi nomor handphone 

14) Abstrak: Diisi minimum 500 karakter 

15) Latar Belakang: Diisi minimum 1000 karakter 

16) Maksud Tujuan: Diisi minimum 100 karakter 

17) Manfaat Inovasi: Diisi minimum 100 karakter 

18) Keunggulan Inovasi: Diisi minimum 100 karakter 

19) Aspek Inovasi: Diisi minimum 100 karakter 

20) Penerapan Inovasi: Diisi minimum 100 karakter 

21) Rencana Anggaran: Diisi scan file pdf, maksimum berukuran 10 Mb 

22) Foto Produk: Diisi scan file jpg, jpeg, png, maksimum berukuran 10 Mb 

23) Foto Kegiatan: Diisi scan file jpg, jpeg, png, maksimum berukuran 10 Mb 

24) Surat Pernyataan Keaslian: Diisi scan file pdf, maksimum berukuran 10 Mb 

25) Scan KTP: Diisi scan file pdf/doc/docx/jpg/jpeg,png, maksimum berukuran 

10 Mb 

26) Video Profil Produk: Diisi dengan file video dengan format MP4, MKV, 

WMV, dengan ukuran maksimum 50Mb 

27) Alamat Video Profil Produk : Diisi dengan alamat youtube 

Caranya: Buka video di Youtube, klik share, pilih embed, copy URL nya 

seperti contoh dibawah ini : https://www.youtube.com/embed/IO33wP9AF2s 

28) Proposal: Diisi scan file pdf, maksimum berukuran 10 Mb 

 

 

http://www.youtube.com/embed/IO33wP9AF2s
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2. Contoh Pengisian Pendaftaran Krenova 

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

 
1) Buka website litbang.blorakab.go.id, 

2) Pilih menu “PENDAFTARAN KRENOVA ” 

3) Kemudian pilih menu “Umum”, lalu isikan data-data sesuai formulir yang 

tersedia. Format dan kebutuhan data pada tiap-tiap field/baris formulir dapat 

dilihat pada panduan ini di halaman 3 pada Bab Kebutuhan Data. 

Halaman 1 
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Keterangan: 

• Email anda : diisi dengan email pendaftar. 

• Konfirmasi email : diisi dengan email yang sama. 

• No KTP : diisi dengan no KTP pendaftar 

• Pekerjaan : diisi dengan pekerjaan pendaftar 

• Kecamatan: diisi dengan kecamatan tempat tinggal pendaftar 

• Kelurahan: diisi dengan kelurahan tempat tinggal pendaftar 

• Nama Inovasi : diisi dengan nama produk/inovasi, minimum 10 karakter 

• Bidang Inovasi: diisi dengan bidang/kategori inovasi yang sesuai/mendekati. 

• Jenis Inovasi: 

Digital: jika produk inovasi berupa aplikasi, desain, program, sistem informasi dan 

produk digital lainnya. 

Non digital; jika produk inovasi berupa fisik seperti makanan, minuman, pakaian 

dan lainnya. 

Tombol Selanjutnya dapat di klik setelah melengkapi data dengan data yang benar 
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Halaman 2 

 

Keterangan: 

• Status Inovasi: diisi dengan status inovasi apakah dikerjakan secara perorangan atau 

kelompok  

• Nama Invetor/Penemu : diisi dengan nama pendaftar dengan minimum 3 karakter 

• Nama anggota 1 sampai 4 : Opsional, jika perorangan maka dikosongkan, jika 

kelompok diisi maksimal 4 orang. 

• Alamat: Diisi dengan alamat pendaftar jika perorangan, alamat institusi jika dari 

kelompok, minimum 10 karakter 

• Telepon: Diisi nomor handphone pendaftar, minimal 11 angka dan maksimal 13 angka 

• Tahapan Inovasi : diisi dengan tahapan inovasi. 

Tombol Selanjutnya dapat di klik setelah melengkapi data dengan data yang benar 
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Halaman 3 

 

Keterangan: 

 

• Abstrak: Diisi dengan abstraksi/ringkasan minimum 500 karakter. Sebagai contoh 

abstraksi dapat dibuat terdiri dari 1 paragraf yang terdiri beberapa kalimat yang 

menjelaskan tentang: judul, permasalahan yang ingin diselesaikan, tujuan penemuan, 

metode pembuatan, manfaat inovasi. 

• Latar Belakang: Diisi dengan latar belakang penemuan inovasi minimum 1000 karakter. 

Sebagai contoh latar belakang dapat dibuat terdiri dari 5 paragraf yang masing-

masingnya menjelaskan tentang: Masalah/kebutuhan di masyarakat yang ingin diselesaikan. Solusi 

yang ditawarkan dari produk yang diajukan, Sejarah inovasi dan pengembangan produk. 

• Maksud Tujuan: Diisi dengan deskripsi maksud dan tujuan inovasi, minimum 100 

karakter 

• Manfaat Inovasi: Diisi dengan manfaat yang didapatkan dari hadirnya inovasi, 

minimum 100 karakter 

• Keunggulan Inovasi: pembaharuan yang ditawarkan dan perbedaan bila dibandingkan dengan 

penemuan sebelumnya yang sejenis, minimum 100 karakter 

• Aspek Inovasi: Diisi dengan aspek-aspek yang mendasari pembuatan inovasi,  seperti 

Keunikan Produk. Status kesiapan produk (masih perlu riset/pengembangan atau sudah siap 
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komersial). Spesifikasi Teknis Produk. Uji Produk. Kepemilikan Kekayaan Intelektual (jika sudah 

ada) antara lain: paten, hak cipta, desain industry, desain tata letak dan sirkuit terpadu, merk dagang, 

rahasia dagang dan sebagainya. Sertifikasi (jika ada) misalnya : ISO, Halal, SNI dan sebagainya 

minimum 100 karakter 

• Penerapan Inovasi: Diisi dengan Lingkup penerapan teknologi pada Masyarakat dan dunia 

industri, minimum 50 karakter 

• Rencana Anggaran: Diisi dengan gambaran detil anggaran yang dibutuhkan untuk 

membuat produk inovasi dan harga jual produk (apabila sudah dikomersialkan) upload scan 

file pdf, maksimum berukuran 10 Mb Tombol Selanjutnya dapat di klik setelah 

melengkapi data dengan data yang benar 

Halaman 4 
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Keterangan: 

 

• Foto Produk: Diisi dengan foto-foto produk inovasi dari berbagai sisi yang telah di 

ubah/convert/scan berupa file jpg/jpeg/png, maksimum berukuran 10 Mb 

• Foto Kegiatan: Diisi dengan foto-foto kegiatan yang telah dilakukan pada produk inovasi, 

berupa scan file jpg/jpeg/png, maksimum berukuran 10 Mb 

• Surat Pernyataan Keaslian: Diisi scan file doc/docx/pdf, maksimum berukuran 10 Mb 

• Scan KTP: Diisi scan KTP pendaftar/penemu/tim penemu, berupa file: doc/docx/pdf, 

maksimum berukuran 10 Mb 

• Video Profil Produk: Diisi dengan file video dengan format MP4, MKV, WMV, dengan ukuran 

maksimum 50Mb 

• Alamat Video Profil Produk : Diisi dengan alamat youtube 

 
Caranya: Buka video di Youtube, klik share, pilih embed, copy URL nya seperti contoh 

dibawah ini : https://www.youtube.com/embed/IO33wP9AF2s 

• Proposal: Diisi scan file pdf, maksimum berukuran 10 Mb 

Tombol Kirim Proposal dapat di klik setelah melengkapi data dengan data yang benar 
 

 

 
 

http://www.youtube.com/embed/IO33wP9AF2s

