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KATA PENGANTAR 
 
 
 

 

Program insentif inovasi dan kewirausahaan, serta DIIB Awards 2015 

merupakan rangkaian program dari Direktorat Direktorat Inovasi dan Inkubator 

Bisnis Universitas Indonesia. Program-program tersebut bertujuan untuk 

membangun iklim inovasi dan kewirausahaan di Universitas Indonesia. Selain 

itu, tujuan dari program ini juga untuk mengapresiasi dan mendorong sivitas 

akademika Universitas Indonesia untuk semakin termotivasi dalam 

menciptakan karya inovasi, maupun terjun langsung menjadi seorang 

wirausahawan. 
 

Melalui insentif inovasi dan kewirausahaan, sivitas akademika Universitas 

Indonesia semakin mendapatkan dukungan untuk terus mengembangkan karya 

inovasi dan usaha yang mereka jalankan. Selanjutnya, melalui DIIB Awards 

2015 sivitas akademika Universitas Indonesia akan mendapatkan apresiasi atas 

kerja kerasnya dalam menciptakan karya inovasi maupun bisnis. Pada akhirnya, 

program insentif dan penghargaan yang diselenggarakan oleh DIIB UI 

diharapkan dapat mewujudkan gerakan inovasi dan kewirausahaan yang 

sinergis antara pihak direktorat dan sivitas akademika Universitas Indonesia. 
 

Kepada semua pihak yang telah memberikan masukan berharga dalam 

penyempurnaan, baik buku ini maupun dalam pelaksanaan program, kami 

mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran lainnya untuk penyempurnaan 

pelaksanaan program di masa datang sangat kami nantikan. 

 
 
 

 

Depok, Agustus 2015 
 

 

Tim Penyusun Panduan 
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A. Latar Belakang 
 
 

Perguruan tinggi selain melaksanakan penyelenggaraaan pendidikan juga 

berkewajiban menyelenggarakan penelitian atau riset, sejalan dengan Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45, yang menegaskan bahwa 

penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta meningkatkan kesejahtraan masyarakat dan data saing bangsa. 

Universitas Indonesia melalui Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis mengadakan 

program insentif inovasi dan kewirausahaan untuk memfasilitasi dan merealisasikan 

hal tersebut. 
 

Program ini diadakan sebagai media untuk mendorong dan memfasilitasi para 

dosen dan mahasiswa agar mampu meningkatkan daya saing bangsa yang mencakup 

semua bidang/rumpun ilmu yang ada di Universitas Indonesia. 
 
Program insentif tersebut adalah; 
 

a. Insentif Karya Inovasi Dosen UI 2105 
 
b. Kompetisi Inovasi Mahasiswa UI 2015 
 
c. UI Incubate 
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B.  Insentif Karya Inovasi Dosen UI 2015 
 
 

Insentif Karya Inovasi Dosen UI 2015 merupakan wujud nyata kontribusi 

dosen terhadap terciptanya iklim inovasi yang maju di lingkungan Universitas 

Indonesia. Dalam ajang ini, dosen Universitas Indonesia diharapkan dapat 

menunjukkan pembaharuan untuk mengolah sumber daya dan potensi yang 

dimiliki bangsa Indonesia. Hasil karya inovasi juga diharapkan dapat membantu 

mewujudkan Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi pusat penciptaan 

karya inovasi. Untuk itu, diharapkan dosen Universitas Indonesia dapat 

berpartisipasi dalam program ini dengan mengikutsertakan karya inovasinya.Karya 

inovasi yang dihasilkan diharapkan dapat didaftarkan hak ciptanya sehingga karya 

inovasi siap untuk didifusikan kepada masyarakat. 

 
 

a. Tujuan Kegiatan 

 

Tujuan dari Insentif Karya Inovasi Dosen UI 2015 adalah sebagai berikut : 
 

1) Menggali kreativitas dan daya inovasi dosen Universitas Indonesia. 
 

2) Meningkatkan luaran karya-karya inovasi yang berguna bagi Universitas 

Indonesia dan bagi masyarakat. 
 

3) Meningkatkan jumlah karya terdaftar HKI dan siap dikomersialisasikan. 
 

 

b.  Luaran Kegiatan 

 

Target luaran dari program Insentif Karya Inovasi Dosen UI 2015 adalah berupa: 
 

1) Karya Inovasi dapt berupa proses dan produk berupa metode, blue print, 

purnarupa (prototype), sistem, kebijakan atau model, 
 

2) Karya Inovasi yang mendapatkan Insentif Karya Inovasi wajib didaftarkan 

pada Kekayaan Intelektual 
 

3) Laporan akhir yang juga disertakan 
 

a) Slide Power Points (Maksimal 10 slide) 
 

b) Karya inovasi (Barang/Buku/Modul) 
 

c) Dokumen/spesifikasi produk 
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d) Draft pendaftaran Kekayaa Intelektual sesuai dengan ketentuan 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukun dan Hak 

Asasi Manusia RI 
 

e) Poster ukuran A1 dan Standing banner 
 

f) Video mengenai karya inovasi (optional) 
 

 

c.  Kriteria Pengusul dan Karya Inovasi 

 

Berikut  adalah  kriteria  pengusul  dan  karya  yang  dapat  diusulkan  dalam 
 

program Insentif Karya Inovasi Dosen UI 2015 : 
 

1) Pengusul adalah individu atau kelompok dosen tetap PNS, dosen tetap Non 

PNS dan dosen yang di lingkungan Universitas Indonesia dibuktikan 

dengan NIDN, NIP atau NUP Dosen 
 

2) Pengusul proposal Insentif Karya Inovasi dapat berupa Individu atau 

Kelompok 
 

3) Pengusul proposal Insentif Karya Inovasi dapat mengusulkan lebih dari 1 

usulan proposal Inovasi, baik sebagai ketua maupun sebagai anggota 
 

4) Karya inovasi belum pernah didaftarkan oleh siapapun, hal ini dibuktikan 

dengan studi mengenai Kekayaan Intelektual tentang Karya Inovasi yang 

diusulkan. Penelusuran Kekayaan Intelektual dapat dilakukan melalui: 
 

a) Web berbayar:  
Delphion (http://www.delphion.com) Micro 
Patent (http://www.micropatent.com)  

b) Web gratis  
HKI/IPDL (http://e-statushki.dgip.go.id/) 
EPO(http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP) 
USPTO (http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html) 
JPO (http://www.jpo.go.jp/) 

Google (http://www.google.com/patents)  
5) Karya Inovasi belum pernah mendapatkan insentif lainnya dari Universitas 

Indonesia yang dinyatakan dengan surat pernyataan. 
 

6) Karya Inovasi yang sedang dalam tahap pendaftaran Kekayaan Intelektual 

dapat diikutsertakan dalam program ini. 
 

7) Proposal karya inovasi dikirim ke alamat email Subdit Pengembangan 

Inovasi, Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Indonesia. 

http://www.delphion/
http://www.micropatent.com/
http://e-statushki.dgip.go.id/
http://worldwide.espacenet.com/advancedSearch?locale=en_EP
http://patft.uspto.gov/netahtml/PTO/search-bool.html
http://www.jpo.go.jp/
http://www.google.com/patents
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8) Proposal karya inovasi dikirimkan dalam bentuk soft copy berbentuk file 
 

PDF melalui e-mail inovasi.diib@gmail.com. 

 

Subject e-mail: Nama Ketua Kelompok_Judul Karya 
 

Inovasi_Kategori Inovasi 
 

Nama file: nama ketua kelompok_judul karya inovasi_kategori 

inovasi 

 

 

d. Sistematika Usulan 

 

1) Sistematika Penulisan Proposal 

 

a) Format penulisan proposal: 
 

Proposal terdiri dari 15-20 halaman A4 (termasuk cover dan 

lampiran) 
 

Font Proposal Times New Roman 
 

Besar tulisan ukuran 12, dengan judul 14, spasi 1.5 

Tulisan rata kanan kiri (justify) 
 

Margin top = 2 cm, bottom = 2 cm, right = 2 cm, left = 3 cm 
 

b) Menggunakan nomor halaman 
 

c) Menggunakan bahasa Indonesia dengan EYD yang tepat. Diperkenankan 

menggunakan bahasa Inggris untuk beberapa istilah yang memang harus 

menggunakan bahasa Inggris. 
 

d) Format dari proposal adalah sebagai berikut: 
 

a) Bagian Awal 
 

Halaman Judul (mengikuti contoh Lampiran Halaman Judul) 
 

Lembar Pengesahan (mengikuti contoh Lampiran Halaman 

Pengesahan) 
 

- Lembar pengesahan memuat judul, bidang inovasi, NPM peserta, 

nama ketua dan anggota tim, dan tanda tangan pengesahan 
 

- Lembar pengesahan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing, dan 

Dekan fakultas tempat asal ketua tim 
 

Abstrak 

mailto:inovasi.diib@gmail.com
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- Tidak lebih dari 300 kata yang mencerminkan keseluruhan isi 

karya inovasi yang diajukan 

 
 
b) Bagian Isi 
 

Pendahuluan 
 

Berisi tentang latar belakang lahirnya karya inovasi. 
 

Deskripsi Karya Inovasi dan Tahapan Pengembangan Karya 
 

Inovasi 
 

Berisi tentang penjelasan mengenai karya inovasi yang diajukan 

dengan menyertakan foto produk/alur proses dan kegiatan dari karya 

inovasi yang diajukan. 
 

Studi HKI 
 

Berisi tentang studi literature mendalam mengenai survey paten dan 

hak cipta. Dalam bab ini pengusul perlu menjabarkan informasi 

mengenai karya paten sejenis sehingga dapat tergambarkan prospek 

untuk mendapatkan HKI terhadap karya inovasi yang diusulkan. 
 

Manfaat Karya Inovasi 
 

Berisi tentang manfaat karya inovasi bagi berbagai pihak terutama 

pada penekanan pada dampak pada sosial budaya, dampak pada 

lingkungan serta manfaat bagi perekonomian. 
 

Peluang Komersialisasi 
 

Berisi tentang prospek komersialisasi dari karya inovasi yang berupa 

analisis pasar, model bisnis yang menggambarkan bagaimana karya 

inovasi dapat memiliki nilai tertentu yang dapat dihargai oleh pasar. 

 
 

c) Bagian Akhir 
 

Daftar Referensi 

Lampiran 
 
Surat pernyataan pengusul 
 

Daftar Riwayat Hidup pengusul (mengikuti contoh Lampiran) 
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2) Garis Besar Proposal 
 
 

a) Tema proposal mencakup empat kategori inovasi, yaitu produk, proses, 

marketing, dan organisasi (Keterangan lebih lanjut pada bagian 4 lampiran) 
 

b) Proposal yang diajukan harus berbasis pada masalah yang terselesaikan 

dengan sebuah karya inovasi. 
 

c) Masalah tersebut berada di lingkungan Universitas Indonesia dan 

Indonesia. 
 

d) Proposal karya inovasi dikirimkan dalam bentuk soft copy paling lambat 1 

Oktober 2015 
 

*pengiriman softcopy proposal ke email: 

inovasi.diib@gmail.com 
 

Subject: Nama Ketua Kelompok_ Judul Karya Inovasi  
 

e. Jadwal Kegiatan 

 

NO. URAIAN KEGIATAN WAKTU 
    

1. Publikasi  ke  seluruh  fakultas  di 20 Agustus 2015 

 lingkungan Universitas Indonesia    
    

2. Deadline pengumpulan proposal 1 Oktober 2015 
    

3. Pengumuman   Penerima   Dana 9 Oktober 2015 

 Insentif Karya Inovasi    
    

4. Penyerahan draft HKI 5 November 2015 
   

5. Pameran Karya Inovasi 9-11 Nopember 2015 
    

6. Penyerahan laporan akhir 23 Nopember 2015 
    

7. Pencairan dana insentif 30 Nopember 2015 
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f. Mekanisme Seleksi Proposal 
 
 

Seleksi proposal untuk program Insentif Karya Inovasi Dosen UI 2015 

dilakukan dan dikoordinasi oleh Subdit Pengembangan Inovasi, Direktorat Inovasi 

dan Inkubator Bisnis melalui dua tahap, yaitu: 
 
1) Seleksi Administratif 
 

Seleksi dilakukan dengan melihat kelengkapan proposal dan kesesuaian format 

proposal dengan ketentuan yang berlaku. 
 
2) Seleksi Substantif 
 

Seleksi dilakukan untuk menilai kelayakan proposal karya inovasi dari segi 

konten serta keunggulan karya inovasi yang diajukan. 
 

Penetapan proposal yang lulus seleksi ditetapkan dengan Surat Keputusan. 
 

 

g. Pemantauan dan Evaluasi 

 

Mekanisme pemantauan dan evaluasi program Insentif Karya Inovasi Dosen 
 

UI 2015 adalah sebagai berikut: 
 

1) DIIB mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi lapangan, berdasarkan 

laporan hasil pemantauan dan evaluasi internal. Tim Pemantau ditunjuk oleh 

DIIB. Tim penerima insentif wajib menyampaikan laporan kemajuan hasil 

kegiatan berupa draft pendaftaran HKI 
 
2) Karya Inovasi yang mendapatkan Insentif Karya Inovasi dosen wajib 

mengikut sertakan karyanya pada Pameran DIIB yang akan diselenggarakan 

pada tanggal 9-11 Nopember 2015. 
 
3) Peserta wajib mendokumentasikan kegiatan keikutsertaan pada pameran  

tersebut.
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C. Kompetisi Inovasi Mahasiswa UI 2015 
 
 

Kompetisi Inovasi Mahasiswa UI 2015 merupakan wujud nyata kontribusi 

mahasiswa terhadap terciptanya iklim inovasi yang maju di lingkungan Universitas 

Indonesia. Dalam ajang ini, mahasiswa Universitas Indonesia diharapkan dapat 

menunjukkan pembaharuan untuk mengolah sumber daya dan potensi yang 

dimiliki bangsa Indonesia. Hasil karya inovasi juga diharapkan dapat membantu 

mewujudkan Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi pusat penciptaan 

karya inovasi. Untuk itu, diharapkan mahasiswa Universitas Indonesia dapat 

berpartisipasi dalam program ini dengan mengikutsertakan karya inovasinya.Karya 

inovasi yang dihasilkan diharapkan dapat didaftarkan hak ciptanya sehingga karya 

inovasi siap untuk didifusikan kepada masyarakat. 

 
 
 

 

a. Tujuan Kegiatan 
 
 

1) Membangun kesadaran mahasiswa Universitas Indonesia akan pentingnya 

berkontribusi bagi pengembangan inovasi di Indonesia 
 

2) Meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap permasalahan-permasalahan 

di lingkungan Universitas Indonesia maupun Indonesia yang dapat 

terselesaikan dengan sebuah karya inovasi 
 

3) Menjadikan ajang kompetisi sebagai wahana komunikasi, sosialisasi, dan 

kerja sama antar fakultas di Universitas Indonesia 

 
 
 

b. Luaran Kegiatan 
 
 

1) Meningkatkan jumlah karya inovasi mahasiswa Universitas Indonesia, 

yang dapat di HKI-kan di lingkungan Universitas Indonesia 
 

2) Karya inovasi mahasiswa wajib dipamerkan 
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c. Kriteria Pengusul 
 
 

1) Pengusul terdiri dari satu orang ketua kelompok, dan anggota kelompok 

minimal dua orang dan maksimal empat orang 
 

2) Seluruh pengusul adalah mahasiswa S1, vokasi, dan profesi Universitas 

Indonesia, dibuktikan dengan foto copy KTM 
 

3) Tim pengusul dianjurkan berasal dari Program Studi bahkan Fakultas yang 

berbeda 

 
 

d. Sistematika Usulan 

 

3) Sistematika Penulisan Proposal 

 

e) Format penulisan proposal: 
 

Proposal terdiri dari 15-20 halaman A4 (termasuk cover dan 

lampiran) 
 

      Font Proposal Times New Roman 
 

Besar tulisan ukuran 12, dengan judul 14, spasi 1.5 

Tulisan rata kanan kiri (justify) 
 

Margin top = 2 cm, bottom = 2 cm, right = 2 cm, left = 3 cm 
 

f) Menggunakan nomor halaman 
 

g) Menggunakan bahasa Indonesia dengan EYD yang tepat. Diperkenankan 

menggunakan bahasa Inggris untuk beberapa istilah yang memang harus 

menggunakan bahasa Inggris. 
 

h) Format dari proposal adalah sebagai berikut: 
 

a) Bagian Awal 
 

Halaman Judul (mengikuti contoh Lampiran Halaman Judul) 
 

Lembar Pengesahan (mengikuti contoh Lampiran Halaman 

Pengesahan) 
 

- Lembar pengesahan memuat judul, bidang inovasi, NPM peserta, 

nama ketua dan anggota tim, dan tanda tangan pengesahan 
 

- Lembar pengesahan ditandatangani oleh Dosen Pembimbing, dan 

Dekan fakultas tempat asal ketua tim 
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Abstrak 
 

- Tidak lebih dari 300 kata yang mencerminkan keseluruhan isi 

karya inovasi yang diajukan 

 

 

b)  Bagian Isi 
 

 

Pendahuluan 
 

Berisi tentang latar belakang lahirnya karya inovasi. 
 

 

 

Deskripsi Karya Inovasi dan Tahapan Pengembangan Karya 
 

Inovasi 
 

Berisi tentang penjelasan mengenai karya inovasi yang diajukan 

dengan menyertakan foto produk/alur proses dan kegiatan dari karya 

inovasi yang diajukan. 
 

 

Manfaat Karya Inovasi 
 

Berisi tentang manfaat karya inovasi bagi berbagai pihak terutama 

pada penekanan pada dampak pada sosial budaya, dampak pada 

lingkungan serta manfaat bagi perekonomian. 

 

Studi HKI 

Berisi tentang studi literature mendalam mengenai survey paten dan 

hak cipta. Dalam bab ini pengusul perlu menjabarkan informasi 

mengenai karya paten sejenis sehingga dapat tergambarkan prospek 

untuk mendapatkan HKI terhadap karya inovasi yang diusulkan. 

 
 

Peluang Komersialisasi 
 

Berisi tentang prospek komersialisasi dari karya inovasi yang berupa 

analisis pasar, model bisnis yang menggambarkan bagaimana karya 

inovasi dapat memiliki nilai tertentu yang dapat dihargai oleh pasar. 

 
 

c) Bagian Akhir 
 

Daftar Referensi 

Lampiran 
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Surat pernyataan pengusul 

 

Daftar Riwayat Hidup pengusul  
 

 

4) Garis Besar Proposal 
 
 
a) Tema proposal mencakup empat kategori inovasi, yaitu produk, proses, 

 marketing, dan organisasi (Keterangan lebih lanjut pada bagian lampiran) 

b)  Proposal yang diajukan harus berbasis pada masalah yang terselesaikan 

 dengan sebuah karya inovasi. 

c) Masalah tersebut berada di lingkungan Universitas Indonesia dan 

 Indonesia. 

d) Proposal karya inovasi dikirimkan dalam bentuk soft copy (pihak DIIB 

 tidak menerima proposal dalam bentuk hardcopy) paling lambat 20

 Oktober 2015 
 

*pengiriman softcopy proposal ke 

email: inovasi.diib@gmail.com 
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e. Seleksi dan Evaluasi 

 

 
No 

  Kriteria   
Parameter Penilaian 

  Nilai   
Nilai 

 
   

Penilaian 
    

(Max) 
   

                 
                   

       Memenuhi aturan penulisan,       

    
Penulisan 

 kerapihan ketik, tata letak,       
     jumlah halaman, sistematika       

1 
  

dan   Bahasa 
 

10 
    

   tulisan, ketepatan dan kejelasan     
    

Indonesia 
    

................ 
 

     ungkapan, penggunaan bahasa     

             

       yang baik dan benar        

2 
  Inovasi   dan  Nilai inovasi dan unsur 

20 
 

................ 
 

  Keterbaruan  keterbaruan yang diusulkan   

           

    
Perumusan 

 Kelengkapan  abstrak,       

3 
   

kejelasan masalah, tujuan dan 15 
 

................ 
 

  Masalah    
     

dukungan sumber ilmiah 
       

              

       Keunggulan, cakupan, dan       

4   Manfaat  keluasa  manfaat bagi 20  ................  

       masyarakat           

       Kesesuaian disain dan tujuan       

    
Metode 

 penelitian, sistematika tahapan       

5 
   

kerja  untuk  mencapai hasil, 35 
 

................ 
 

  Penelitian    
     

teknik pengujian/pengambilan 
      

             

       data, teknik analisis data        

Total Nilai        100     
                   

 

Proposal yang masuk akan di seleksi dan evaluasi, masing-masing kategori dipilih 

10 proposal, sehingga didapatkan 40 besar proposal. 40 besar kelompok tersebut akan 

melakukan presentasi proposal inovasi yang telah diajukan. 

 

40 besar tersebut akan diseleksi menjadi 20 besar proposal yang masuk ke tahap 

final. Pemenang akan diambil sebanyak 8 kelompok, yang dibagi atas 4 kategori, yaitu 

inovasi pada proses, organisasi, marketing, dan produk. Setiap kategori akan diambil 

2 pemenang. 
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f. Pelaksanaan 
 
 

1) Dua puluh tim dengan perolehan poin tertinggi dari tahap ini berhak maju 

ke tahap selanjutnya. 
 

2) Ketentuan bagi peserta yang lolos ke tahap selanjutnya: 
 

a) Melakukan registrasi ulang dan mengonfirmasi kesediaan mengikuti 

serangkaian acara Green Innovation DIIB UI 2015. 
 

b) Peserta diwajibkan membuat presentasi yang menggambarkan dengan 

jelas dan ringkas mengenai kegiatan nya untuk ditampilkan di tahap 

penjurian (presentasi selama 5 menit). Peserta diperbolehkan membuat 

media penunjang saat presentasi, seperti membuat video atau banner 

yang menjelaskan secara singkat tentang bisnis sosial tersebut. 
 

c) Produk inovasi yang masuk ke 20 besar akan di patenkan oleh pihak 

KI-Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Indonesia. 
 

d) Peserta diwajibkan membawa contoh produk yang diusulkan. Peserta 

yang lolos sampai ke tahap final akan diberikan modal untuk 

merealisasikan produk inovasinya sebesar 5.000.000/kelompok. 
 

e) Pada saat final, peserta diwajibkan membawa prototype hasil karya 

inovasi, soft copy power point presentasi hasil karya inovasi, poster 

produk, dan standing banner, sebagai sarana pendukung pameran yang 

akan diadakan selama 3 hari. 
 

f) Peserta diharapkan membawa sendiri kebutuhan penunjang mereka 

selama prerentasi, atau H-10 sebelum presentasi, peserta dapat 

menegosiasikannya dengan panitia. Konfirmasi kebutuhan diluar batas 

waktu tidak akan dilayani oleh panitia. 
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g. Timeline Kegiatan 

 

Tanggal Kegiatan   
     

20 Agustus 2015 Mulai pendaftaran kompetisi Inovasi 

 Mahasiswa UI 2015   

20 Oktober 2015 Deadline pengumpulan proposal  

24 Oktober 2015 Pengumuman peserta yang lolos ke tahap 
 40 besar   

31 Oktober 2015 Presentasi singkat 40 besar peserta yang 
 lolos pada tahap desk evaluation untuk 

 diambil 20 besar   

November 2015 Pengumuman peserta yang lolos ke tahap 
 final,  sekaligus  pengisian  data  dirida 

 penandatanganan  kontrak  ke  DIIB  UI 

 untuk pencairan dana sebesar 

 5000.000/kelompok   

  Desember 2015 Final kompetisi Greenovation UI 2015 
 
 

 

h. Bagan Pelaksanaan Kegiatan (perbaikan tanggal menyesuaikan Timeline) 
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D. UI Incubate 
 
 

Pada era globalisasi ini, tingkat persaingan di dunia kerja semakin tinggi. Hal itu 

membuat setiap individu harus terus meningkatkan kompetensi untuk dapat bertahan 

di dunia kerja. Dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan 

berkompeten, perguruan tinggi memiliki peranan penting. 

Lulusan perguruan tinggi sebagian besar merupakan pencari kerja (job seeker), 

dan bukan pencipta lapangan pekerjaan (job creator). Salah satu penyebab kondisi itu 

adalah sistem pembelajaran yang diterapkan lebih berfokus untuk mempersiapkan 

para mahasiswa lulus dalam waktu yang singkat dan segera mendapatkan pekerjaan. 

Di lain sisi, lulusan kompeten dan unggul dari perguruan tinggi memiliki potensi besar 

untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Adapun potensi ini dapat diolah dengan 

cara mempersiapkan mahasiswa di perguruan tinggi untuk terjun dalam dunia 

wirausaha. 

Hal demikian mendorong Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis untuk 

mengadakan sebuah kegiatan yang dapat mendukung potensi wirausaha yang ada di 

kalangan mahasiswa Universitas Indonesia. Kegiatan yang diselenggarakan oleh DIIB 

UI ini diberi nama Insentif Inkubasi Mahasiswa atau disebut dengan UI Incubate 

merupakan kegiatan yang mendukung mahasiswa Universitas Indonesia yang telah 

menjalankan  usahanya serta memiliki prototype product. Kegiata ini dimaksudkan 

agar usaha yang sedang dijalankan mahasiswa UI dapat berkembang. Kegiatan ini juga 

membantu usaha mahasiswa dalam melegalkan usahanya, memperluas jaringan bisnis, 

dan pemasaran produk dalam bentuk pendampingan intensif selama 3 (tiga) bulan 

(bulan Oktober 2015 – bulan Desember 2015) serta fasilitas tenant DIIB selama 

maksimal 2 (dua) tahun. Pemenang UI Incubate akan menerima dana insentif inkubasi 

sebesar Rp.25.000.000,00 per unit usaha (per kelompok).  

 

a. Tujuan Kegiatan 

Tujuan diadakannya UI Incubate adalah  

1. Mendorong mahasiswa Universitas Indonesia untuk menjadi generasi pencipta 

lapangan kerja; 

2. Meningkatkan jumlah wirausahawan muda dari kalangan mahasiswa Universitas 

Indonesia; 

3. Meningkatkan keterampilan manajemen usaha start up  yang dimiliki oleh 

mahasiswa Universitas Indonesia; 

 

http://sespamardi.com/baby-modeling-agencies/
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b. Luaran Kegiatan 

Luaran dari kegiatan UI Incubate adalah  

1. Pemenang UI Incubate terdaftar sebagai tenant Direktorat Inovasi dan Inkubator  

a. Bisnis (DIIB) Universitas Indonesia; 

2. Usaha yang dijalankan dan dikembangkan mahasiswa UI memiliki legalitas 

hukum (berbentuk CV/PT, dsb) 

3. Produk dari usaha yang dijalankan dan dikembangkan mahasiswa UI 

dimungkinkan untuk didaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya (Hak Paten atau 

Hak Cipta); 

4. Produk dari usaha yang dijalankan dan dikembangkan mahasiswa UI dapat 

dipamerkan ke berbagai acara pameran, baik di  tingkat Universitas Indonesia, 

Nasional, maupun Internasional. 

5. Meningkatnya jejaring kemitraan tenant dalam mengembangkan usahanya. 

 

c. Sistematika Pengusulan Proposal 

1) Sistematika Penulisan Proposal 

a) Format penulisan proposal: 

 Proposal terdiri dari 10-20 halaman A4 (termasuk cover dan 

lampiran) 

 Font Proposal Times New Roman 

 Besar tulisan ukuran 12, dengan judul 14, spasi 1.5 

 Tulisan rata kanan kiri (justify) 

 Margin top = 2 cm, bottom = 2 cm, right = 2 cm, left = 3 cm 

b) Menggunakan nomor halaman 

c) Menggunakan bahasa Indonesia dengan EYD yang tepat. Diperkenankan 

menggunakan bahasa Inggris untuk beberapa istilah yang memang harus 

menggunakan bahasa Inggris. 
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Isi dari proposal yang diusulkan terdiri dari beberapa informasi berikut: 

BAGIAN KETERANGAN 

Cover Proposal Usaha 

(sesuai format penitia UI 

Incubate) dan Perangkat 

Pelengkap 

a. Cover Proposal – Tulis nama usaha yang 

didaftarkan pada program UI Incubate (lihat 

lampiran 4.1)  

b. Jenis Usaha – Kuliner, Digital, dan sebagainya 

(lihat lampiran 4.1)  

 

Halaman Pengesahan Seperti pada format di lampiran 4.2  

Bagian I – Pendahuluan Pendahuluan berisi deskripsi tentang: 

1. Latar Belakang Usaha 

2. Tujuan Usaha 

3. Manfaat/Kegunaan Usaha 

Bagian II – Profil Usaha Profil Usaha berisi gambaran kondisi usaha saat ini 

(kondisi eksisting) yang meliputi: 

1. Ringkasan profil Usaha (mengacu 

lampiran 4.3)  

2. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM): 

a. Struktur organisasi; 

b. Manajemen SDM, dsb 

3. Aspek Produksi: 

a.Penggunaan teknologi dalam produksi; 

b.Proses produksi dari awal hingga akhir, 

dsb. 

4. Aspek Keuangan: 

a. Omset perbulan; 

b. Jumlah asset; dsb 

5. Aspek Pemasaran 

Bagian III – Action Plan Action Plan terdiri dari: 

1. Rencana pengembangan usaha ke depan 

Bagian IV– Lampiran Berkas-berkas yang perlu dilampirkan antara lain: 

1. Biodata Ketua dan Anggota Kelompok 

2. Foto prototype produk 

3. Foto kegiatan/video yang 

menggambarkan kegiatan usaha 

4. Laporan Keuangan sederhana (Neraca) 

 

d. Seleksi dan Evaluasi Proposal 

1) Tahapan Program UI Incubate 

Tahapan program UI Incubate terdiri dari 4 (empat) tahapan secara umum yaitu 

sosialisasi program, pengajuan proposal usaha, penyeleksian, pendampingan dan 

monitoring, serta menjadi tenant DIIB UI selama maksimal 2 (dua) tahun. Secara rinci 

dapat dijabarkan sebagai berikut: 
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1. Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis Universitas Indonesia (DIIB UI) 

khususnya Sub Direktorat Inkubator Bisnis melakukan sosialisasi kegiatan UI 

Incubate kepada mahasiswa UI. 

2. Pengusul proposal UI Incubate menyerahkan proposal usaha yang berisikan profil 

usaha; action plan; foto prototype product, foto kegiatan, CD (video) kegiatan 

usaha, dan laporan keuangan. 

3. Proposal pengusul UI Incubate akan diseleksi berdasarkan relevansi antara 

prototype product dengan proposal usaha. 

4. Panitia UI Incubate menginformasikan  kepada pengusul yang lolos pada seleksi 

administrasi untuk mempersiapkan tahap penyeleksian presentasi. Seleksi 

presentasi akan dihadiri oleh mahasiswa pengusul UI Incubate, perwakilan DIIB 

UI, dan reviewer  yang ditunjuk oleh DIIB UI. 

5. Pengusul UI Incubate yang lolos pada tahap presentasi akan mengikuti tahapan 

seleksi visitasi (kunjungan). 

6. Pengusul yang lolos pada tahap visitasi (kunjungan) yang disebut sebagai 

pemenang UI Incubate akan melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama 

(PKS) yang dihadiri oleh pengusul proposal program UI Incubate dan perwakilan 

DIIB UI. 

7. Pemenang UI Incubate akan diberikan pendampingan dan monitoring intensif oleh 

Mentor Bisnis selama 3 (tiga) bulan. 

8. Pemenang UI Incubate yang telah melakukan penandatanganan PKS, akan 

menerima 70% dana insentif atau sebesar Rp.17.500.000,00 dan akan menerima 

30% atau sebesar Rp.7.500.000,00 setelah menyerahkan laporan kemajuan. 

9. Pemenang UI Incubate memberikan laporan akhir dari program UI Incubate 

kepada panitia paling lambat tanggal 22 Desember 2015; 

10. Pemenang UI Incubate akan menjadi tenant DIIB selama maksimal 2 tahun dan 

mendapatkan sarana infrastruktur (ruangan, keperluan perkantoran, dan 

sebagainya) maupun non infrastuktur (lomba, pameran, dan sebagainya). 
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2) Skema Tahapan Program UI Incubate 

 

3) Kriteria Pengusul  

Kriteria Pengusul Program UI Incubate antara lain: 

1. Pengusul utama proposal program UI Incubate adalah mahasiswa S1 dan vokasi 

Universitas Indonesia yang telah menyelesaikan kuliah 2 (dua) semester atau 

minimal telah menyelesaikan 36 SKS; 

2. Tim pengusul proposal program UI Incubate  terdiri dari minimal 2 (dua) orang; 

3. Pengusul proposal program UI Incubate tidak diperbolehkan menjadi ketua 

ataupun anggota pada lebih dari 1 (satu) proposal usaha;  

4. Pengusul anggota diperbolehkan berasal dari mahasiswa non-Universitas 

Indonesia; 
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5. Pengusul anggota yang berasal dari mahasiswa non-Universitas Indonesia, 

diwajibkan telah menyelesaikan kuliah 2 (dua) semester atau minimal telah 

menyelesaikan 36 SKS; 

6. Pengusul proposal program  UI Incubate memiliki usaha yang sudah berjalan 

minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 2 (dua) tahun serta telah memiliki 

prototype product; 

7. Pengusul proposal program UI Incubate sudah mengetahui kandidat mitra usaha 

yang akan dikerjasamakan atau sudah memiliki mitra usaha (diperlukan untuk 

produk yang potensial dikerjasamakan dengan industri); 

8. Pengusul proposal program UI Incubate bersedia mengikuti peraturan dan tata 

tertib pengelola program UI Incubate dengan mengikuti seluruh tahapan yang 

dijadwalkan; 

9. Pengusul proposal program UI Incubate yang telah menerima dana hibah wajib 

memberikan laporan kegiatan. 

 

4) Dokumen Pengajuan 

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk diajukan pada panitia UI Incubate 

adalah sebagai berikut: 

a) Proposal usaha (sesuai format dari panitia UI Incubate); 

b) Mengisi Profil Pengusul Program UI Incubate (lampiran 5); 

c) Laporan keuangan usaha sederhana (Neraca); 

Proposal dikirimkan via softcopy ke diib@ui.ac.id 

d) Foto / video dan atau prototype produk ; 

 Diajukan ke panitia UI Incubate ke Direktorat Inovasi dan 

 Inkubator Bisnis (DIIB) Gd. Science Park Lt.1 Kampus Universitas 

 Indonesia, Depok, 16424. 

 

e. Pelaksanaan dan Pelaporan 

1) Timeline Program  

Batas Penyerahan Proposal  : 28 September 2015 

Seleksi Presentasi : 1-2 Oktober 2015* 

Visitasi    : 2-5 Oktober 2015* 

Pengumuman : 8 Oktober 2015 

Tanda Tangan Surat Perjanjian Kerjasama  : 9-12 Oktober 2015 

Pendampingan dan Monitoring  : 15 Oktober 2015 – 31 Desember 2015 

Laporan Kemajuan   : 11 - 15 November 2015 

mailto:inkubatorbisnis-diib@ui.ac.id
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Laporan Akhir     : 17 – 22 Desember 2015 

 

2) Laporan Kemajuan 

Tahap selanjutnya dari kegiatan pelaksanaan ini adalah pemantauan yang 

dilaksanakan pada pertengahan program (laporan kemajuan) dengan menggunakan 

format yang telah disepakati. Dana pada tahap ke-2 akan turun jika laporan kemajuan 

ini telah diterima oleh DIIB UI. Batas waktu penyerahan laporan kemajuan adalah 

11 November 2015 sampai dengan 15 November 2015.  

Ketentuan Umum:  

Berkas yang dikumpulkan terdiri dari:  

a) Laporan kemajuan 2 (dua) eksemplar (foto-foto kegiatan dan produk dicantumkan 

dalam lampiran); 

b) Softcopy laporan kemajuan dan laporan keuangan melalui inkubatorbisnis-

diib@ui.ac.id  dengan subjek: 

(UIincubate2015_LAPORANKEMAJUAN_NAMA USAHA_NAMA 

KETUA) 

Adapun sistematika penulisan Laporan Kemajuan terlampir (lihat lampiran 4.4) 

 

3) Laporan Akhir 

Tahap selanjutnya dari kegiatan ini adalah pelaksanaan laporan akhir kepada 

Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis (DIIB) Universitas Indonesia. Batas 

pengumpulan laporan akhir adalah: 17 Desember 2015 sampai dengan 22 

Desember 2015. 

Ketentuan Umum:  

Berkas yang dikumpulkan terdiri dari:  

a) Laporan akhir 2 eksemplar (foto-foto kegiatan cantumkan dalam lampiran)  

b) Softcopy laporan akhir dan laporan keuangan (tanpa lampiran scan kuitansi) 

melalui inkubatorbisnis-diib@ui.ac.id  dengan subjek: 

(UIincubate2015_LAPORAN AKHIR_NAMA USAHA_NAMA KETUA) 

Adapun sistematika penulisan Laporan Kemajuan terlampir (lihat lampiran 4.4) 

mailto:inkubatorbisnis-diib@ui.ac.id
mailto:inkubatorbisnis-diib@ui.ac.id
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DIIB AWARDS 2015 

 

A. Latar Belakang 
 
 

Berdasarkan statuta UI (PP No 68 Tahun 2013), Universitas Indonesia (UI) 

memiliki visi untuk menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan 

yang unggul dan berdaya saing melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam visi tersebut, UI diharapkan 

Universitas Indonesia dapat menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum 

(PTN BH) yang mampu menyelesaikan masalah dan tantangan, 

baik  pada  tingkat  nasional  maupun  global.  Dengan  demikian,  UI turut 

berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia.  

Berlandaskan pada visi tersebut, Universitas Indonesia mendorong sivitas 
 

akademikanya untuk memberikan sumbangsih dalam bentuk karya solutif sebagai 

upaya menangani permasalahan nasional maupun global. Adapun 

pengejawantahan visi tersebut dapat terlihat dari keberadaan direktorat yang 

berfokus pada pengembangan inovasi dan kewirausahaan di Universitas 

Indonesia, yakni Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis (DIIB). 
 

DIIB UI merupakan direktorat yang berfokus pada pengembangan inovasi, 

kewirausahaan, dan Kekayaan Intelektual (KI) di lingkungan Universitas Indonesia. 

Paparan tersebut tertuang dalam visi DIIB UI, yakni menjadi unit kerja yang berperan 

aktif dalam meningkatan inovasi dan kewirausahaan di lingkungan Universitas 

Indonesia untuk membantu penyelesaian masalah nasional dan global. Melalui 

pengembangan inovasi dan kewirausahaan, Universitas Indonesia diharapkan dapat 

berkontribusi dalam penyelesaian masalah nasional dan global. 
 

Sebagai direktorat yang berperan aktif dalam mendorong peningkatan inovasi 

dan kewirausahaan, DIIB UI memiliki tugas pokok, yaitu merumuskan kebijakan 

dan pengembangan inovasi, pengelolaan inkubator bisnis, serta proses 

pemerolehan kekayaan intelektual. Selain itu, DIIB UI juga bertugas 

pengembangan muatan kurikulum yang mendorong inovasi dan pengembangan 

kewirausahaan. Dalam menjalankan tugasnya, DIIB UI memiliki program kerja 

yang memotivasi sivitas akademika UI untuk dapat berkontribusi bagi Indonesia 

dan sebagai inovator dan wirausahawan, salah satunya adalah DIIB Award. 
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Tahun 2015 merupakan tahun pertama diselenggarakannya acara DIIB 

Award. Acara ini diselenggarakan sebagai salah satu bentuk apresiasi UI kepada 

para sivitas akademika yang berprestasi dan terus produktif dalam menciptakan 

karya inovasi, mengembangkan kewirausahaan, dan meningkatkan perolehan 

Kekayaan Intelektual. Terselenggaranya kegiatan ini diharapkan dapat 

memotivasi para sivitas akademika UI untuk lebih berprestasi dan produktif 

dalam melahirkan karya yang bermanfaat bagi UI pada khususnya, dan 

masyarakat dunia pada umumnya. 

 
 

B.  Tujuan Kegiatan 

 

Tujuan dari diselenggarakannya DIIB Award adalah sebagai berikut: 
 

1) Mengapresiasi sivitas akademika Universitas Indonesia yang berprestasi dan 

produktif dalam menciptakan karya inovasi, mengembangkan kewirausahaan, 

dan peningkatan perolehan kekayaan intelektual; 
 
2) Memotivasi sivitas akademika Universitas Indonesia untuk lebih berprestasi 

dan produktif dalam melahirkan karya yang bermanfaat baik bagi masyarakat 

Indonesia, maupun dunia. 

 
 
C. Kategori Penerima Penghargaan 
 
 

DIIB Award 2015 memberikan sejumlah penghargaan yang berkaitan dengan 

bidang inovasi, kewirausahaan, dan Kekayaan Intelektual (KI). Berikut adalah 

kategori-kategori penghargaan: 
 
1) Anugerah Karya Inovasi UI 2015; 
 
2) Penghargaan Wirausaha Muda UI 2015; 
 
3) Anugerah Kekayaan Intelektual UI 2015. 
 

 

D. Bentuk Penghargaan 
 

 

Para pemenang terpilih akan mendapatkan penghargaan dari DIIB dalam bentuk 

sebagai berikut: 
 

1) Insentif 
 
2) Piagam penghargaan dari Universitas Indonesia; 
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3) Trofi dari Universitas Indonesia. 
 

 

E.  Periode Pelaksanaan 
 
 

Pelaksanaan DIIB Award 2015 dimulai dari bulan Agustus s.d. November 

2015. Adapun tahapan pelaksanaannya diawali dengan sosialisasi, pengumpulan 

data, seleksi, dan penentuan pemenang. 

 

 

Anugerah Karya Inovasi UI 2015 
 

 

Perkembangan dalam berbagai lini kehidupan mendorong lahirnya inovasi 

yang mampu meningkatkan ksejahteraan masyarakat. Hal itu sejalan dengan 

tujuan inovasi, yakni membantu penyelesaian masalah baik dalam skala nasional, 

maupun dunia. Salah satu implikasi atas berkembangnya inovasi adalah 

meningkatnya jumlah karya inovasi baik dalam skala nasional, maupun global. 

Selain itu, peningkatan jumlah karya inovasi menunjukkan bahwa iklim inovasi 

juga mengalami perkembangan. 
 

Salah satu indikator perkembangan iklim inovasi ke arah positif adalah dengan 

meningkatnya kesadaran publik akan pentingnya inovasi. Hal itu terlihat dari 

kemunculan instansi atau lembaga baik pemerintah, maupun swasta yang 

menjadikan fokus utama mereka pada pengembangan riset dan inovasi. Selain itu, 

sejumlah perguruan tinggi di seluruh dunia turut meningkatkan fokus pada 

pengembangan inovasi di lingkungan universitas. 
 

Universitas Indonesia secara konsisten berkontribusi dalam peningkatan dan 

pengembangan inovasi. Melalui Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis (DIIB), 

Universitas Indonesia fokus pada peningkatan inovasi dengan menciptakan iklim 

yang mendorong sivitas akademikanya semakin giat dalam berinovasi. Dalam 

aplikasinya, sejumlah kegiatan diselenggarakan untuk mewujudkan 

pengembangan iklim inovasi di lingkungan Universitas Indonesia. 
 

Salah satu kegiatan yang turut mengembangkan iklim inovasi di Universitas 

Indonesia adalah Anugrah Karya Inovasi UI 2015. Dalam ajang Anugrah Karya 

Inovasi UI dipilih karya-karya inovasi yang pantas mendapatkan apresiasi dari 

pihak Universitas Indonesia karena telah berhasil mewujudkan visi Universitas 
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Indonesia  untuk  turut  berkontribusi  memberikan  solusi  bagi permasalahan  di 
 

Indonesia dan dunia. 
 

 

A. Tujuan Kegiatan 

 

Tujuan dari diberikannya Anugerah Karya Inovasi UI 2015 adalah: 
 

a) Menciptakan iklim inovasi agar sivitas akademika Universitas Indonesia 

menjadi lebih giat dalam berkarya; 
 

b) Memilih dan menentukan karya inovasi luar biasa yang berhak 

mendapatkan Anugerah Karya Inovasi UI 2015. 
 

c) Memberikan apresiasi kepada inovator UI yang berprestasi; 
 

 

B.  Kriteria Karya Inovasi UI 

 

Anugerah  Karya  Inovasi  UI  2015  ditentukan  berdasarkan  sejumlah  kriteria. 
 

Berikut adalah kriteria karya inovasi paling inovatif: 
 

1) Karya inovasi merupakan hasil ciptaan dosen Universitas Indonesia; 
 

2) Karya inovasi pernah mendapatkan penghargaan atau pengakuan dari 

institusi/lembaga luar, baik pemerintah maupun swasta. 

 

 

Penghargaan Wirausaha Muda UI 2015 
 

 

Dewasa ini, tingkat persaingan di dunia kerja semakin tinggi. Hal itu membuat 

setiap individu harus terus meningkatkan kompetensi untuk dapat bertahan di dunia 

kerja. Namun demikian, selain memilih jadi pekerja, seorang individu juga dapat 

memilih untuk menjadi pencipta lapangan kerja denegan menjadi wirausahawan. 

Untuk menjadi wirausahawan diperlukan kemampuan yang holistik, baik dari segi 

kompetensi interpersonal, intrapersonal, maupun keahlian ekonomi, seperti 

keahlian pemasaran, manajemen. Kompetensi demikian terbentuk dengan 

pendidikan dan penempaan yang baik. Salah satu wadah yang turut mendidik 

generasi bangsa untuk memiliki kompetensi di atas adalah universitas. 
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Universitas Indonesia secara konsisten berkontribusi dalam peningkatan dan 

pengembangan kewirausahaan sivitas akademikanya Melalui Direktorat Inovasi 

dan Inkubator Bisnis (DIIB), Universitas Indonesia fokus pada peningkatan jumlah 

wirausahawan yang berasal dari sivitas akademika UI. Hal itu diwujudkan dengan 

senantiasa menciptakan iklim yang mendorong sivitas akademikanya semakin giat 

dalam berwirausaha. Selain mendorong sivitas akademikanya untuk dapat menjadi 

wirausahawan, Universitas Indonesia memberikan apresiasi kepada sivitas 

akademikanya yang berwirausaha, Dalam aplikasinya, DIIB UI menyelenggarakan 

Penghargaan Wirausaha Muda UI 2015. 
 

Penghargaan Wirausaha Muda UI adalah program apresiasi kewirausahaan 

yang diselenggarakan oleh subdit Inkubator Bisnis, Direktorat Inovasi dan 

Inkubator Bisnis (DIIB) Universitas Indonesia. Program ini ditujukan bagi 

mahasiswa Universitas Indonesia yang telah bekerja keras dengan tekun dan 

komitmen yang kuat untuk berani berjalan melewati zona nyaman dengan mencoba 

hal baru, yakni mengembangkan ide serta kreatifitas dalam aktivitas wirausaha. 

Adapun secara spesifik mahasiswa yang dimaksud adalah mereka yang telah 

menempuh minimal tiga semester dan memiliki usaha/bisnis yang telah berbadan 

hukum (legal) dengan lama usaha minimal satu tahun. Jenis usaha yang dimaksud 

dalam program ini adalah empat bidang kewirausahaan, meliputi: 
 
Sociopreneur, Technopreneur, Digitalpreneur, Creativepreneur. 

 

 

1. Tujuan Kegiatan 

 

Tujuan penyelanggaraan Penghargaan Wirausaha Muda UI adalah sebagai berikut: 
 

a) Menumbuhkan iklim kewirausahaanbagi mahasiswa UI; 
 

b) Meningkatkan jumlah mahasiswa wirausaha muda UI; 
 

c) Memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang memiliki usaha/bisnis yang 

telah berjalan dengan baik; 
 

d) Memberikan kesempatan kepada pemenang Penghargaan Wirausaha Muda 

UI agar hasil usaha/bisnisnya dapat berpartisipasi dalam berbagai agenda 

pameran/workshop kewirausahaan. 
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2. Kriteria Peserta 

 

a) Peserta adalah mahasiswa S1 Universitas Indonesia minimal semester 3. 
 

b) Memiliki Usaha/bisnis yang bergerak di salah satu dari 4 bidang 

enterpreneur, yaitu: Sociopreneur, technopreneur, digitalpreneur, dan 

creativepreneur. 
 

c) Kepemilikan usaha/bisnis dapat bersifat individu maupun bersama (lebih 

dari satu orang) 

 
 

3. Dokumen Pengajuan 

 

Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk diajukan dalam Penghargaan 
 

Wirausaha Muda UI adalah sebagai berikut: 
 

a) Company Profile (Profil Usaha) yang didalamnya mencakup: 
 

Detail Informasi Usaha: Lokasi Usaha, kontak usaha (web, jejaring 

sosial, email, atau nomor handphone) 
 

Sejarah Usaha: Latar belakang pendirian usaha, tahun pendirian 
 

Jenis Usaha yang dijalankan: Penjelasan singkat jenis usaha, sektor 

pasar yang menjadi target, penjelasan Logo usaha 
 

Strategi Usaha: Visi/Misi Usaha, tujuan usaha secara spesifik, Strategi 

Bisnis (analisis SWOT , Diversifikasi dan Keunggulan Produk, 

Pemasaran dan branding) 
 

Konsep Usaha: Produk yang dijual, proses produksi, tingkat kompetitif 

usaha 
 

Manajemen dan Kepemilikan: Struktur Organisasi, pembagian deskripsi 

usaha 
 

Customer Relation: Daftar Pelanggan tetap Usaha, strategi penjagaan 

relasi dengan pelanggan 
 

Keuangan: Laporan keuangan 2 bulan terakhir mencakup jumlah omset 

dan laba bersih. Sertakan juga modal awal usaha. 
 

b) Scaning Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) UI 
 

c) Sertifikat/Berkas legalitas usaha 
 

d) Sertifikat penghargaan atas prestasi yang pernah dicapai (jika memiliki) 
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e) Video profile perusahaan (jika memiliki) 
 

f) Dokumen pendukung lainnya: Foto produk dan proses produksi, foto lokasi 

usaha 

 

 

Anugerah Kekayaan Intelektual UI 2015 
 

 

Anugerah Kekayaan Intelektual UI merupakan penghargaan dari DIIB bagi 

dosen Universitas Indonesia yang memiliki penelitian yang sudah dipatenkan atau 

diberi hak cipta. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada pemilik paten atau 

hak cipta yang sudah komersialisasi melalui Universitas Indonesia. 

 

 

1. Tujuan Kegiatan 
 

 

Tujuan penyelanggaraan Anugerah Kekayaan Intelektual UI adalah sebagai 

berikut: 

 

 

a) Menumbuhkan iklim perlindungan kekayaan intelektual bagi sivitas 

akademika UI; 
 

b) Meningkatkan jumlah perolehan Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh 

sivitas akademika UI; 
 

c) Memberikan apresiasi kepada sivitas akademika UI yang mendapatkan 

patent atau hak cipta; 
 

d) Mendorong sivitas akademika UI untuk mengomersialisasikan hasil 

kekayaan intelektualnya. 

 

 

2. Kategori Anugerah Kekayaan Intelektual UI 2015 

 

KI Award terdiri dari empat kategori dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, 
 

yaitu: 
 

a) Kategori I : Patent Granted 2015 

Kriteria : 
 

Patent yang granted tahun 2015; 
 

Patent merupakan hasil karya dari dosen Universitas Indonesia; 
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Insentif hanya diberlakukan untuk dosen Universitas Indonesia. 
 

b) Kategori II : Hak Cipta Terdaftar Ditjen KI 2015 

Kriteria : 
 

Hak Cipta yang telah terdaftar di Ditjen KI tahun 2015; 
 

Hak Cipta merupakan hasil karya dari dosen Universitas Indonesia; 

Insentif hanya diberlakukan untuk dosen Universitas Indonesia. 
 
c) Kategori III : Patent yang telah komersial 2015 

Kriteria : 
 

Patent yang terdaftar di Universitas Indonesia; 
 

Patent merupakan hasil karya dari dosen Universitas Indonesia; 
 

Patent yang telah melakukan kerjasama dengan industri (komersial); 
 

Patent yang telah komersial merupakan patent yang melakukan kerjasama 

melalui Universitas Indonesia. 
 
d) Kategori IV : Hak Cipta yang telah komersial 2015 

Kriteria : 
 

Hak Cipta yang terdaftar di Ditjen KI tahun 2015; 
 

Hak Cipta merupakan hasil karya dari dosen Universitas Indonesia; 
 

Hak Cipta yang telah melakukan kerjasama dengan industri (komersial); 

Hak Cipta yang telah komersial merupakan hak cipta yang melakukan 
 

kerjasama melalui Universitas Indonesia. 



 

Lampiran 

 

Lampiran 1. Kategori inovasi menurut OECD 2005 

Inovasi berdasarkan panduan OECD adalah implementasi produk baru  yang secara 

signifikan meningkatkan pelayanan, proses, metode pemasaran dan organisasi 

(OECD:2005). 

OECD mengkategorikan inovasi menjadi inovasi produk, inovasi proses, inovasi 

organisasional, dan inovasi marketing. Adapau definisi dan contoh dari setiap inovasi 

tersebut diberikan di bawah ini. 

 

Inovasi Produk   adalah pengenalan barang atau jasa yang baru yang telah mengalami 

perkembangan secara signifikan dalam hal karakteristik dan tujuan penggunaannya. 

Hal ini termasuk perubahan signifikan pada spesifikasi teknis, komponen dan material, 

perangkat lunak pendukung, ramah pengguna serta karakteristik fungsional lainnya 

 Contoh Inovasi produk barang: 

o Mengganti produk dengan bahan dan karakteristik yang 

 ditingkatkan  

o (contoh: plastik ramah lingkungan) 

o  GPS pada peralatan transportasi 

o  Camera pada HP 

o Sistem pengancing pakaian otomatis 

o Alat yang memudahkan pekerjaan rumah tangga, seperti 

 pemanggang roti otomatis yang mana alat tersebut otomatis mati   

 ketika roti telah matang, dll. 

 Contoh Inovasi produk jasa: 

o Internet banking agar dapat mengakses uang dengan lebih cepat  

 dan mudah 

o Rental mobil yang menjemput dan mengantar konsumen sampai tempat 

yang dituju,  dan lain-lain. 
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Inovasi Proses adalah Adalah suatu implementasi dari proses produksi dan proses 

penyampaian yang baru atau memiliki perubahan signifikan. Perubahan ini termasuk 

perubahan signifikan dalam hal teknik, peralatan dan atau perangkat lunak. Hal ini 

termasuk yang bertujuan untuk mengurangui biaya per unit (produksi dan pengiriman), 

peningkatan kualitas dan produksi. 

 Contoh Inovasi Proses 

o Penggunaan GPS sebagi alat pelacak dalam jasa transportasi 

o Implementasi system pemesanan baru pada agen perjalanan 

o Pengembangan teknik baru dalam mengelola sebuah proyek dalam 

sebuah perusahaan konsultan 

Inovasi Pemasaran adalah suatu implementasi dari sebuah metode pemasaran baru 

yang melibatkan perubahan signifikan dalam desain produk, distribusi produk, 

promosi produk atau penetapan harga produk. Inovasi pemasaran ditujukan untuk 

pemetaan kebutuhan konsumen yang lebih baik, membuka pasar baru atau posisi 

produk perusahaan yang lebih baik di pasaran dan bertujuan untuk meningkatkan 

penjualan perusahaan.  

 Contoh Inovasi Pemasaran: 

o Perubahan desain produk  dalam hal ini merujuk pada perubahan dalam 

hal bentuk dan tampilan produk dimana tidak merubah fungsi dan 

karakteristik penggunanya dalam hal ini termasuk perubahan pada 

kemasan produk dimana kemasan produk merupakan elemen penting 

dalam tampilan produk  (Perubahan desain pada lini furniture untuk 

memberikan penampilan baru serta meningkatkan daya tariknya; 

pengenalan rasa baru untuk produk makanan yang bertujuan untuk 

menargetkan segmen pasar baru; desain botol baru untuk sebuah body 

lotion yang bertujuan untuk memberi perbedaan penampilan produk 

yang ditujukan untuk segmen pasar baru) 

o Metode pemasaran baru dalam hal penempatan produk terutama 

melibatkan pengenalan saluran pemasaran yang baru. Saluran 

pemasaran disini merujuk pada metode yang digunakan untuk menjual 
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barang dan jasa kepada konsumen dan bukan metode logistik yang 

mengutamakan efisiensi  seperti transportasi, peyimpanan dan 

penanganan produk. (Pengenalan pertama kali sistem waralaba, 

penjualan langsung atau ritel eksklusif, atau lisensi produk yang baru; 

pengenalan ruang penjualan baru untuk furniture yang di desain sesuai 

tema  memungkinkan pelanggan untuk melihat produk dalam situasi 

yang sebenarnya). 

o Inovasi dalam hal penetapan harga termasuk penggunaan strategi 

penetapan harga baru pada barang atau jasa kepada pasar. (Pembedaan 

harga berdasarkan jumlah permintaab; pengenalan metode penetapan 

harga baru yang memungkinkan konsumen untuk memilih spesifikasi 

produk) 

Inovasi Organisasi adalah suatu implementasi dari metode organisasional baru dalam 

hal praktek bisnis perusahaan, organisasi tempat kerja atau hubungan eksternal. 

Inovasi organisasi dapat ditujukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan 

cara mengurangi biaya administrasi atau biaya transaksi, peningkatan kepuasan kerja, 

atau mengurangi biaya peralatan. 

 Contoh Inovasi Organisasi 

o Inovasi dalam praktek bisnis diantaranya melibatkan 

pengimplementasian metode baru untuk mengorganisir kegiatan rutin 

dan prosedur yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. 

Diantaranya adalah pengimplementasian metode pembelajaran dan 

berbagi pengetahuan yang baru dalam perusahaan misalnya penerapan 

pertama cara baru dalam mengumpulkan database. 

o cara baru dalam pembelajaran atau pengetahuan baru sehingga 

informasinya dapat dengan mudah diakses orang lain; contoh lainnya 

adalah implementasi pertama kali untuk praktek pengembangan 

karyawan dan peningkatan retensi pegawai melalui pendidikan dan 

pelatihan. 

o Inovasi dalam organisasi tempat kerja melibatkan implementasi metode 

baru dalam hal pendistribusian tanggung jawab serta pengambilan 

keputusan diantara karyawan yang berada di dalam dan di antara 
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aktifitas perusahaan;  metode baru dalam hal penetapan struktur 

organisasi seperti intergrasi dari aktifitas bisnis yang berbeda. 

o Metode organisasi dalam hal hubungan eksternalmelibatkan 

pengimplementasian cara baru dalam mengorganisir hubungan dengan 

perusahaan lain, atau dengan institusi umum lainnya  misalnya 

penerapan tipe baru dalam hal kolaborasi dengan organisasi riset dan 

konsumen, metode baru dalam integrasi dengan pemasok dan aktifitas 

oursourcing lainnya. 

 

 

 

 

 



Lampiran 2. Contoh Berkas Karya Inovasi Dosen UI 2015 

Lampiran 2.1 Halaman Sampul 

 
 
 

PROPOSAL KARYA INOVASI 
 
 
 
 
 

 
 
 

JUDUL KARYA INOVASI 
 

 

 

 

Oleh:  

Nama Ketua Pengusul 

Nama Anggota Pengusul (Jika ada) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS INDONESIA 

TAHUN 



Lampiran 2.2 Lembar Pengesahan 

LEMBAR  PENGESAHAN 

 

1. Judul Karya Inovasi :  

2. Kategori Inovasi : 

3. Personalia Pengusul : 

1. Ketua Pengusul 

a. Nama Lengkap dan Gelar : 

b. Jenis Kelamin   : L/P 

c. Golongan/Pangkat/NIP :  

d. Jabatan Fungsional  :  

e. Fakultas   :  

2. Anggota Pengusul: 

a. Nama Lengkap dan Gelar : 

b. Jenis Kelamin   : L/P 

c. Golongan/Pangkat/NIP :  

d. Jabatan Fungsional  :  

e. Fakultas   :   

4. Status Karya Inovasi   : - Dalam Tahap Pendaftaran HKI  

(Pilih salah satu)     - Belum Terdaftar HKI 

5. Tahun Akademik   :   

 

Depok,tanggal/bulan/tahun 

 

Diketahui oleh:    Diajukan oleh: 

Ketua Jurusan/Prodi    Ketua Peneliti 

……………………. 

 

Tanda tangan, cap    Tanda tangan  

(Nama, Gelar, NIP/ NUP/NIDN)  (Nama, Gelar, NIP/ NUP/NIDN) 

 

Diketahui oleh:    Diketahui oleh: 

Manajer Riset     Direktur Inovasi dan Inkubator Bisnis

  

…………………….. 

 

 

Tanda tangan, cap    Tanda tangan  

(Nama, Gelar, NIP/ NUP/NIDN)  Dr. Djoni Hartono, S.Si., M.E. 

      NUP 0608050260 
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Lampiran 3. Contoh Berkas Kompetisi Inovasi Mahasiswa UI 2015 

Lampiran 3.1 Halaman Sampul 

USULAN PROGRAM 

KOMPETISI INOVASI MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA 
 

 
 
 

KATEGORI INOVASI 
 
 
 

 

 

 

Oleh : 

Nama dan NPM Ketua Tim Pengusul 

Nama dan NIDN Anggota Tim Pengusul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSITAS INDONESIA 

2015 
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Lampiran 3.2 Lembar Pengesahan 

HALAMAN PENGESAHAN 

KOMPETISI INOVASI MAHASISWA UI 2015 

DIREKTORAT INOVASI DAN INKUBATOR BISNIS 

 

1. Judul Karya Inovasi : ……………………………………………… 

2. Kategori Inovasi  : ……………………………………………… 

3. Personalia Pengusul : ……………………………………………… 

 1. Ketua Pengusul 

     a. Nama Lengkap : ………………………………………. 

                b. Jenis Kelamin  : ………………………………………. 

     c. NPM   : ………………………………………. 

     d. Jenis Kelamin  : L/P 

     f.  Fakultas  : ………………………………………. 

     g. Angkatan  : ………………………………………. 

 2. Anggota Penyusul  : 

     a. Nama Lengkap : ………………………………………. 

                b. Jenis Kelamin  : ………………………………………. 

     c. NPM   : ………………………………………. 

     d. Jenis Kelamin  : L/P 

     f.  Fakultas  : ………………………………………. 

     g. Angkatan  : ………………………………………. 

 

      Depok, tanggal/bulan/tahun 

 

Menyetujui     Ketua Kelompok 

Dosen Pembimbing 

 

 

……………………    …………………… 

 

    Mengetahui, 

Direktur DIIB UI    Dekan 

      Fakultas………… 

 

 

 

  

 

 Dr. Djoni Hartono, S.Si., M.E. 

 NUP 0608050260    …………………… 



 

Lampiran 4. Contoh Berkas UI Incubate 
Lampiran 4.1 Halaman Sampul Proposal/Laporan Kemajuan/Laporan Akhir 

 

 
PROPOSAL/LAPORAN KEMAJUAN/LAPORAN AKHIR 

INSENTIF INKUBASI BISNIS MAHASISWA UI 2015 

 

 

 

 

NAMA USAHA 

JENIS USAHA 

 

 

 

 

Oleh: 

(Nama / Angkatan) 

(Nama / Angkatan) 

dst…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS INDONESIA 

2015 
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Lampiran 4.2 Halaman Pengesahan 

HALAMAN PENGESAHAN 

1. Nama Usaha    : …………………………….. 

2. Bidang Usaha (Cluster)   : a. technopreneur, sebutkan: ……………     

  b. sociopreneur, sebutkan: ………………    

  c. digitalpreneur, sebutkan: …………….. 

  d. lain-lain: …………,sebutkan: ………… 

3. Ketua Kelompok Usaha  

a. Nama Lengkap    : ……………………………..  

b. Jenis Kelamin    : ……………………………..  

c. NPM    : …………………………….. 

d. Fakultas/Jurusan   : …………………………….. 

e. No.Telp / Hp    : …………………………….. 

f. Email    : …………………………….. 

g. Alamat Usaha   : ……………………………..  

h. Telp/Faks/email perusahaan  : ……………………………..  

4. Anggota Kelompok Usaha (minimal 1 orang) 

No. Nama NPM Fakultas/Jurusan No.Telp Email 

      

      

      

      

5. Biaya Kegiatan  

a. Dana Insentif Universitas Indonesia : ………………………....... 

6. Pelaksanaan Usaha   : Bulan …. s/d……. (min.6 bulan dan max. 2 tahun)  

 

 

Mengetahui,        Kota, tanggal-bulan-tahun  

Manajer Riset       Ketua Kelompok Usaha  

 

Cap dan tanda tangan       tanda tangan  

( Nama Lengkap )       ( Nama Lengkap )  

NIP/NUP       NPM  
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Lampiran 4.3 Formulir Profil Pengusul Program UI Incubate 

PROFIL PENGUSUL PROGRAM UI INCUBATE  

 

Data/informasi Profil Pengusul diisi dengan sebenarnya 

sebagai acuan awal seleksi administrasi dan 

kesesuaian dengan program UI Incubate  

 

Nama Usaha    : 

Lokasi Usaha    : 

 

I. INFORMASI PENGUSAHA 

Nama Pengusul   : 

Jenis Kelamin   : □ Laki-laki  □ Perempuan 

Jurusan/Angkatan/Fakultas  : 

Nomor HP    : 

Alamat Email   : 

Nama Website/Blog  : 

Media Sosial (Facebook)  : 

Badan Usaha   : □ Perorangan □ CV  □ UD/Firma 

  □ PT  □ Koperasi □ .............. 

Bulan atau Tahun Berdiri  : 

Alamat Usaha   : Jln.......... 

       RT..........RW....... Desa/ Kelurahan......... 

Nama Contact Person  :........................................ 

       HP........................Email........................ 

 

II. INFORMASI USAHA 

Jenis Usaha    :  

Produk yang dihasilkan  :  

Nama Merek Usaha   : 

Teknologi yang    : □ Inovasi Sendiri □ Inovasi Orang Lain,  

Digunakan      : ……………….     sebutkan.................. 

 

 

 

Keunggulan Usaha yang Dimiliki, jelaskan 
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Perizinan yang Dimiliki : □  Akte Notaris Pendirian □ SIUP       □ Belum 

diurus 

(Jika Sudah memiliki)   □  NPWP   □ TDP 

 

Sertifikat Produk   :  □ SNI  □  Halal □  Paten      □ Belum 

diurus 

yang Dimiliki (Jika Sudah memiliki) 

Tempat Usaha  : □  Milik Sendiri  □  Sewa/ Kontrak 

Tenaga Kerja  : …………………………………..orang 

Total Aset Usaha  : …………………………………… 

Nilai Omset Penjualan : (buat per bulan atau per tahun) 

Rataan Gaji dan   : (buat per bulan atau per tahun) 

Upah Bulanan   

Media Pemasaran  :  □ Internet  □ Outlet 

       □ Konsinyasi  □ ............. 

Jangkauan Layanan   :  □ Kota/ Kabupaten □ Provinsi 

Pemasaran      □ Ekspor 

 

Kemitraan bisnis  : ………………………………………………. 

(sebutkan jika sudah dilakukan kerjasama bisnis) 

 

III. IDE, TARGET PENGEMBANGAN USAHA DAN DUKUNGAN YANG 

DIPERLUKAN 

Ide Pengembangan Usaha (jelaskan secara singkat ide pengembangan usaha yang 

mencakup satu atau lebih yang berkaitan dengan pengembangan produk, pasar, 

manajemen, keuangan, atau lainnya 

 

 

 

 

 

 

IV. LAIN-LAIN 
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Dukungan yang diharapkan dari inkubasi bisnis 

….......................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

.................... 

 

 

….............., tanggal…..............2015 

 

 

 

 

         Nama dan Tandatangan Calon Tenant 
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Lampiran 4.4 Sistematika Penulisan Laporan Kemajuan/ Laporan Akhir 

Sistematika Laporan Kemajuan/Laporan Akhir:  

a) Format penulisan proposal: 

 Proposal terdiri dari 10-20 halaman A4 (termasuk cover dan lampiran) 

 Font Proposal Times New Roman 

 Besar tulisan ukuran 12, dengan judul 14, spasi 1.5 

 Tulisan rata kanan kiri (justify) 

 Margin top = 2 cm, bottom = 2 cm, right = 2 cm, left = 3 cm 

b) Menggunakan nomor halaman 

c) Menggunakan bahasa Indonesia dengan EYD yang tepat. Diperkenankan 

menggunakan bahasa Inggris untuk beberapa istilah yang memang harus menggunakan 

bahasa Inggris. 

Isi dari Laporan Kemajuan/Laporan Akhir antara lain: 

a.) Cover mencakup;  

 Nama usaha  

 Nama anggota 

 Jenis usaha – Kuliner, Digital, Sosial, Kreatif  dan sebagainya  

b)   Isi mencakup:  

i.  Identitas atau profil Usaha; 

ii. Rencana kerja/ Action Plan; 

iii. Laporan kemajuan / Laporan akhir. 
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