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    LATAR BELAKANG BANK IDEA KPT 

Bank Idea KPT bertujuan mengumpulkan idea yang dicetuskan oleh 

para pelajar IPT, warga KPT dan  komuniti berkaitan dengan isu 

pengajian tinggi negara.  Isu tertentu akan dipaparkan setiap bulan di 

sistem INOVASI@MOHE. 

Bank Idea adalah langkah KPT  bagi menggalakkan para pelajar IPT, 

warga KPT dan komuniti menyumbang idea melalui saluran yang betul 

dan dapat memupuk kemahiran penyelesaian masalah dan 

pembudayaan inovasi melalui perkhidmatan IT. 

Untuk menggalakkan penyertaan para pelajar IPT, warga KPT dan 

komuniti, lima (5) idea terbaik pada setiap bulan akan dipilih iaitu 

berdasarkan kriteria ketulenan idea, kebolehlaksanaan, berimpak tinggi 

dan replicability.  Setiap idea terbaik akan diberi  ganjaran.  Pemilihan 

idea terbaik akan dilaksanakan oleh Panel Penilai. 



OBJEKTIF BANK IDEA KPT 

BANK 
IDEA 
KPT 

1. Untuk mendapatkan 
maklumat berkaitan isu 

pengajian tinggi 
negara berdasarkan 

fakta yang benar 

2.  Untuk menyebar luas 
maklumat berkaitan 

pengajian tinggi negara 
kepada semua golongan 

masyarakat 

3.  Untuk menggalakkan 
para pengguna laman 
sesawang KPT peka 

dengan isu semasa KPT 
dan dapat membuat 

sesuatu keputusan yang 
kreatif dan inovatif 

4.  Untuk memberi nilai 
tambah kepada 
perkhidmatan 

Pengajian Tinggi. 



TERMA DAN SYARAT BANK IDEA KPT 

1 
• Terbuka kepada pelajar IPT, warga KPT dan komuniti yang berminat. 

2 
• Penyertaan adalah secara individu. 

3 

• Peserta boleh memilih untuk menggunakan sama ada Bahasa Inggeris atau Bahasa 
Melayu untuk menyumbang idea. 

4 

• Peserta hendaklah memastikan idea yang diberi tidak mengaitkan mana-mana pihak 
yang berkepentingan dan tidak ada unsur fitnah, lucah dan menghina, atau 
mengaitkan isu politik, agama, kepercayaan, keturunan dan sebagainya. 

5 
• Pihak KPT berhak menolak idea yang mengandungi unsur-unsur negatif seperti para 

4. 

6 
• Panel penilai berhak menolak idea yang tidak asli atau plagiat. 

7 
• Pihak KPT pada bila-bila masa boleh mengubah atau membuat ketetapan lain 

terhadap terma dan syarat penyertaan ini. 



KRITERIA PEMILIHAN IDEA 

1 

• Idea yang dipilih adalah berdasarkan kriteria ketulenan idea, kebolehlaksanaan, 
berimpak tinggi dan replicability dan berkait dengan isu yang diketengahkan 
dengan gaya penulisan yang baik.  

2 

• Lima idea terbaik akan dipilih pada setiap bulan. 

3 

• Idea terbaik akan diumumkan melalui INOVASI@MOHE pada setiap bulan 
berikutnya. 

4 

• Pemilihan Panel Penilai adalah muktamad. 



CARTA ALIR CADANGAN PELAKSANAAN BANK IDEA KPT 

 

                                                                                         Mula 
                                                                       

                                                                                       Penyampaian idea  berdasarkan isu 

 

                                                                                        Pengguna Mendaftar/tidak  mendaftar 

                                                                           

                                                                                        Penyimpanan Idea     

            1. Aduan                                                       

            2. Teguran                   Ditolak                               

            3. Lain-lain                                                          Penyaringan idea oleh penyelaras                                                        

  Simpan di Data Bank                                   Diterima 

                                                                                        Senarai pendek  dihantar kepada penilai                                     

                                                                       
                                                                                        Penilaian  (dinilai oleh 10 orang dan 

                                                                                         yang dilantik dan penilai bebas) 

  

                                                                                        Pemilihan 5 idea terbaik      i)  Ketulenan idea 

                                                                                                                                     ii) Kebolehlaksanaan 

                                                                                        Pengumuman/hadiah          iii) Ada impak                                  

 

                                                                                         Tamat 



CADANGAN PROMOSI BANK IDEA KPT 

LAMAN 
SESAWANG 
IPTA DAN 

IPTS 

 

 

LAMAN 
SESAWANG 

POLITEKNIK 

 

- KESEMUA 
30 BUAH 

POLITEKNIK 
DAN 

CAWANGAN. 

LAMAN 
SESAWANG 

K.KOMUNITI 

 

- KESEMUA 
71 BUAH 

KOLEJ 
KOMUNITI 

LAMAN 
SESAWANG,   
TWITTER 

DAN 
FACEBOOK 

- KPT,  JPT, 
JPP, JPKK, 

KSU, TKSU, 
DAN 

PENGGUNA  
LAIN 

 Promosi Bank Idea KPT akan dilaksanakan oleh Unit Komunikasi Korporat 

 Ia akan dilaksanakan sepenuhnya secara atas talian di laman sesawang 

KPT dan IPT dan dicadangkan  untuk disebar luas kepada pengguna twitter 

dan facebook. 

 Selanjutnya, akan diwar-warkan juga melalui poster dan brosur semasa 

sesuatu majlis berkaitan KPT 
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