Yayasan SDM-IPTEK

Kriteria
Pemberian Penghargaan Habibie
Kutipan Peraturan Yayasan tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Habibie :
“ Penghargaan diberikan kepada perseorangan atau badan yang dinilai sangat aktif dan berjasa
besar dalam menemukan, mengembangkan dan menyebarluaskan berbagai kegiatan IPTEK yang baru
(innovative) serta bermanfaat secara berarti (significant) bagi peningkatan kesejahteraan, keadilan dan
perdamaian ”.
Dari peraturan tersebut diatas, dijabarkan menjadi 5 kriteria dan telah disepakati oleh seluruh
peserta Rapat Panitia Penghargaan Habibie 1999. Ke lima kriteria tersebut adalah:
1. Aspek “Kegiatan IPTEK yang baru (innovative)” : kiranya dapat diartikan sebagai suatu
terobosan di bidang IPTEK dengan nilai akademis dan nilai pengetahuan yang tinggi, atau
di luar biasanya. Terobosan hendaknya bukan sesuatu yang “reinventing the wheel”.
Sebaliknya terobosan bisa juga berarti kombinasi dari beberapa “penemuan lama” yang
ternyata dapat dikembangkan dan mempunyai manfaat yang besar bagi masyarakat.
2. Aspek “manfaat secara berarti bagi peningkatan kesejahteraan, keadilan dan perdamaian”,
merupakan aspek yang penting dalam penilaian, dan hendaknya diartikan secara luas.
Artinya manfaat dari terobosan itu berguna untuk masyarakat luas, atau mempunyai arti
yang tinggi secara nasional. Kriteria ini mengisyaratkan agar terobosan tersebut sudah
diolah dan dipraktekkan, dan diterima oleh masyarakat luas, sehingga mempunyai guna
atau manfaat.
3. Aspek “mengembangkan dan menyebarluaskan kegiatan Iptek yang innovative” juga
merupakan kriteria yang penting, dan erat hubungannya dengan butir-butir diatas. Jika
arti dari sebuah penemuan itu dianggap penting dan luar biasa (besar), maka perlu dikaji
apakah penemuan tersebut dapat “diolah” untuk kemudian dikembangkan. Dan penilaian
akan lebih positif lagi jika produk itu dapat disebarluaskan dan diterima oleh masyarakat
luas. Dengan demikian azas “produk” merupakan kriteria yang penting.
4. Prestasi tsb, diakui secara internasional dan nasional, dalam bentuk penemunya diundang
secara khusus untuk mempresentasikan temuannya, atau lebih tinggi lagi dalam bentuk
pemberian penghargaan atas temuan tsb. semakin banyak pengakuan/penghargaan,
semakin tinggi nilai temuan tsb.
5. Konsistensi ybs, di dalam mengembangkan dan menyebarluaskan temuannya di dalam
masyarakat.
Keterangan :
1. Karena Penghargaan Habibie ini adalah bagi yang “outstanding”, maka kiranya kelima aspek tsb
harus dipunyai/ada pada calon yang dinominasi, yaitu aspek Iptek, aspek manfaat bagi kesejahteraan,
keadilan dan perdamaian; aspek pengembangan dan penyebarluasan, aspek pengakuan internasional
dan nasional; dan aspek konsistensi.
2. Sebagai tolok ukur untuk segala aspek tsb di atas, tidak saja prestasi yang telah ditunjukkan dalam
bentuk karya, tulisan, tetapi juga berbagai penghargaan yang telah diperoleh.
- Penghargaan yang diberikan meliputi 5 (lima) bidang IPTEK sesuai bidang-bidang yang
diprogramkan oleh Yayasan, yaitu :
z
z
z
z
z

Ilmu
Ilmu
Ilmu
Ilmu
Ilmu

Pengetahuan Dasar.
Kedokteran & Bioteknologi.
Rekayasa.
Ekonomi, Sosial, Politik & Hukum.
Filsafat, Agama dan kebudayaan.

