KATA PENGANTAR
Puspiptek sebagai National Science Technology Park (NSTP) memiliki peran salah satunya adalah mendorong
penumbuhan wirausaha pemula berbasis teknologi sebagai
bentuk hilirisasi hasil-hasil penelitian di Kawasan Puspiptek
melalui Technology Business Incubation Center (TBIC). TBIC
merupakan wahana untuk mendukung penumbuh-kembangan
wirausaha pemula berbasis teknologi yang bekerjasama
dengan inkubator mitra baik dari LPNK Kemenristekdikti,
perguruan tinggi, maupun inkubator swasta guna melakukan
inkubasi bisnis teknologi bersama Puspiptek melalui TBIC. Saat
ini program inkubasi bisnis teknologi di TBIC Puspiptek telah
memasuki batch ke-5 dimana pertama kali dilaksanakan pada
tahun 2016
Dalam kawasan Zona Bisnis Teknologi Puspiptek,
terdapat fasilitas yang memadai serta dukungan pendanaan
yang disediakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi diharapkan dapat menjaring pelaku usaha
dan pebisnis yang potensial untuk terus tumbuh menjadi
wirausaha pemula berbasis teknologi.
Dalam rangka memberikan penjelasan tentang program
inkubasi bisnis teknologi di TBIC Puspiptek, dipandang perlu
untuk disusun “Panduan Program Layanan Inkubasi Bisnis
Teknologi di Technology Business Incubation Center
(TBIC) Puspiptek Tahun 2020”. Panduan ini berisi tentang
penjelasan program, prosedur umum, proses seleksi, dan
pelaksanaan kegiatan inkubasi.
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Seiring berjalannya program inkubasi bisnis teknologi ini,
Puspiptek ikut serta dalam mewujudkan proses hilirisasi iptek
menjadi produk inovasi yang memiliki nilai komersial, serta
menciptakan wirausaha pemula berbasis teknologi yang dapat
berkontribusi langsung pada penciptaan lapangan kerja dan
pertumbuhan ekonomi.

Tangerang Selatan, Oktober 2019
Kepala Puspiptek

Dr. Ir. Sri Setiawati, MA.
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DEFINISI ISTILAH
1) Inkubator

adalah suatu lembaga intermediasi yang
melakukan proses inkubasi terhadap peserta inkubasi
(Incubatee/Tenant).

2) Inkubator

bisnis teknologi adalah inkubator
melakukan pengembangan bisnis berbasis teknologi.

yang

3) Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan,
dan pengembangan yang diberikan oleh Inkubator teknologi
kepada peserta inkubasi (Tenant).

4) Ko-inkubasi adalah kegiatan inkubasi yang dilaksanakan
secara bersama-sama oleh dua atau lebih inkubator dalam
proses pembinaan incubatee agar lebih optimal, sesuai
dengan peran dan tugas masing-masing.

5) Seleksi adalah proses pencarian untuk memperoleh bibit
calon inkubator dan Tenant yang memiliki potensi, minat,
kompetensi dasar, dan keterampilan untuk mengikuti
kegiatan inkubasi bisnis teknologi di TBIC

6) Peserta Inkubasi (Incubatee) atau Tenant adalah calon
wirausaha baru / perusahaan pemula berbasis teknologi
(PPBT) yang mengikuti kegiatan inkubasi bisnis teknologi.

7) Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) adalah
wirausahawan baru atau rintisan yang menjalani proses
inkubasi bisnis teknologi.

8) Inkubasi secara In-wall adalah proses inkubasi yang
dilaksanakan di lokasi / fasilitas inkubator.

9) Pasca Inkubasi merupakan fase setelah Tenant lulus
(graduate) dari program inkubasi bisnis teknologi.
v

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Percepatan pembangunan ekonomi berbasis inovasi
merupakan salah satu tahapan dalam pencapaian Visi
Indonesia 2045, sehingga diperlukan peningkatan
pemahaman pentingnya ilmu pengetahuan dan
teknologi (iptek) dan inovasi dalam meningkatkan daya
saing bangsa guna menghadapi persaingan global serta
menggali masukan dari stakeholders terkait.
Pada Skenario Pertumbuhan Ekonomi Tinggi (skenario
optimistis), Indonesia diharapkan mampu keluar
dari middle
income
trap dan
menjadi
negara
berpendapatan tinggi pada 2036. Selanjutnya,
Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan Produk
Domestik Bruto (PDB) terbesar ketujuh pada 2045.
Untuk mencapai target tersebut, Indonesia harus
tumbuh rata-rata 5,7 persen per tahun. Hal ini tentu saja
hanya akan terjadi apabila penguatan struktur ekonomi
dan percepatan pertumbuhan berbasis inovasi telah
dilakukan. Peranan iptek dan inovasi pada setiap
tahapan pertumbuhan ekonomi nasional dibedakan
sesuai fokus pembangunan pada periode yang
bersangkutan.
Pemerintah Indonesia merespons revolusi industri 4.0
secara baik melalui beberapa kebijakan yang terfokus
pada peningkatan daya saing bangsa di tengah
persaingan global. Dengan meningkatkan peran iptek,
Indonesia akan memacu produktivitas dan secara
langsung akan berkontribusi terhadap pertumbuhan
ekonomi nasional.
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Sistem Nasional Iptek dan Inovasi merupakan hal yang
paling mendasar yang harus dimiliki oleh suatu negara
yang ingin tumbuh dengan berbasiskan pada Iptek dan
Inovasi. Dengan adanya RUU Sisnas Iptek dan Inovasi
sebagai payung hukum, pengembangan Iptek dan
Inovasi dapat dilakukan secara lebih sistematis serta
terintegrasi dengan aspek pendanaan. Kebijakan
tersebut juga perlu didukung sinergi gerakan antara
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk
memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan
skema pendanaan.
Perkembangan technopreneur di Indonesia sejak tahun
2014 memang masih terbilang kecil. Tercatat bahwa
baru ada 1.56% technopreneur dari total keseluruhan
populasi masyarakat Indonesia. Hal ini tentu sangat
jauh dengan jumlah entrepreneur Indonesia yang bisa
mencapai angka 56.5 juta orang.
Banyak cara yang dilakukan pihak pemerintah
Indonesia untuk mendukung potensi perkembangan
technopreneur di Indonesia. Selain bekerjasama
dengan pihak swasta, pemerintah juga sering
mengadakan seminar dan event untuk membangkitkan
motivasi calon technopreneur muda di Indonesia.
Peningkatan jumlah technopreneur tentu harus digagas
sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan taraf
perekonomian Indonesia. Karena Indonesia sebenarnya
memiliki kualitas SDM yang tidak kalah baik dengan
kualitas SDM milik negara lain. Pengolahan sumber
daya teknologi yang dilakukan oleh SDM berkualitas
tentu menghasilkan kekuatan ekonomi yang sangat
besar dan bisa mendukung kemajuan negara.
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
menggagas berbagai program dalam rangka hilirisasi
iptek dari lembaga litbang/perguruan tinggi ke dunia
usaha, penciptaan produk inovasi, serta penumbuhan
wirausaha Pemula Berbasis Teknologi. Salah satunya
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program tersebut dilaksanakan oleh Pusat Penelitian
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek), melalui
kegiatan fasilitasi inkubasi bisnis teknologi di
Puspiptek. Kegiatan ini sejalan dengan masterplan
revitalisasi Puspiptek dan Pengembangan I-STP, yang
antara lain menjadikan Puspiptek sebagai pusat
pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi.
Tahun 2020, Puspiptek kembali akan menjalankan
program inkubasi bisnis teknologi di Technology
Business Incubation Center (TBIC) Puspiptek. Buku
panduan ini merupakan pedoman bagi inkubator
dan/atau calon Tenant dalam mengusulkan keikut
sertaannya pada program tersebut.
1.2. Dasar Hukum
1.

2.

3.

4.

5.

UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional
Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi;
UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005 – 2025;
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005
Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta
Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh
Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang;
Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2007 tentang
Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha
Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayaan,
Inovasi dan Difusi Teknologi;
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Nasional Tahun 2015 – 2019;
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6.

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang
Pengembangan Inkubator Wirausaha;
7. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bantuan Teknis
Penelitian dan Pengembangan Kepada Badan
Usaha;
8. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi
Nomor 20/M/Kp/IV/2014 tentang Masterplan
Revitalisasi PUSPIPTEK dan Pengembangan ISTP;
9. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 24
Tahun 2015 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan
Kriteria Penyelenggaraan Inkubator;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 140/A/KPT/2018, tentang Standar
Pelayanan
Publik
Pusat
Penelitian
Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi;
11. Keputusan
Kepala
Puspiptek
nomor
887/P2/Kp/XI/2016
tentang pembentukan
inkubator bisnis teknologi di Puspiptek.

1.3. Tujuan, Sasaran dan Luaran
Kegiatan ini bertujuan untuk:
1.
2.
3.

4

Menciptakan sinergi antara perguruan tinggi dan
industri dalam rangka mendorong transfer
teknologi, inovasi dan meningkatkan daya saing.
Menumbuhkembangkan bisnis inovatif di kawasan
Puspiptek.
Mendorong terciptanya usaha berbasis teknologi
hasil litbang khususnya yang dihasilkan oleh
lembaga penelitian di kawasan Puspiptek.

4.

Mendorong meningkatnya produktivitas litbang
lembaga-lembaga litbang di Puspiptek yang
berbasis kepada kebutuhan pasar (demand
driven).

Sasaran kegiatan ini :
1. Terwujudnya sinergi antara perguruan tinggi dan
industri dalam rangka mendorong trasnfer
teknologi, inovasi dan meningkatkan daya saing.
2. Terwujudnya bisnis inovatif di Kawasan Puspiptek.
3. Terciptanya usaha berbasis teknologi hasil litbang
khususnya yang dihasilkan oleh lembaga penelitian
di Kawasan Puspiptek
4. Terwujudnya peningkatan produktivitas Litbang
lembaga – lembaga Litbang di Puspiptek yang
berbasis kepada kebutuhan pasar (demand
driven).
Luaran dari kegiatan ini :
20 Tenant / perusahaan pemula berbasis teknologi yang
mengikuti kegiatan inkubasi bisnis teknologi di TBIC
Puspiptek.
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BAB II
PROSEDUR PROGRAM

2.1.

Gambaran Program
Salah satu program Puspiptek untuk mendukung
penumbuhan wirausaha pemula berbasis teknologi
adalah fasilitasi inkubasi bisnis dan teknologi yang
dilaksanakan di gedung Technology Business
Incubation Center (TBIC). Kegiatan inkubasi ini
melibatkan inkubator yang telah ada di berbagai
institusi, seperti di lembaga penelitian dan
pengembangan, perguruan tinggi, pemerintah daerah,
serta lembaga swadaya masyarakat. Inkubator
tersebut, selanjutnya disebut „inkubator pembina‟.
Tenant yang dapat mengikuti seleksi program ini
diusulkan oleh inkubator mitra, atau mengusulkan
langsung ke TBIC untuk dicarikan mitra inkubatornya,
dan diprioritaskan bagi Tenant yang memanfaatkan
kapasitas laboratoria di kawasan Puspiptek. Kegiatan
inkubasi akan dilaksanakan secara in-wall di gedung
TBIC
dan
inkubator
harus
menempatkan
perwakilannya di gedung TBIC. Jangka waktu
pelaksanaan inkubasi paling lama adalah 3 (tiga) tahun
dan akan dievaluasi pada setiap akhir tahun. Puspiptek
juga telah menyiapkan area untuk penumbuhan
wirausaha yang telah dinyatakan lulus dari program
inkubasi dan masuk ke tahapan pasca inkubasi (post
inkubasi) dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagi Tenant TBIC yang telah menyelesaikan masa
inkubasi Tahun pertama (2018) dan kedua (2019) dan
dinyatakan oleh reviewer untuk melanjutkan ke Tahun
2020, tetap diwajibkan mengikuti prosedur seleksi
tersebut.
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2.2.

Cara pendaftaran

Calon Inkubator dan calon Tenant mengikuti proses
seleksi dengan mengisi aplikasi secara on-line dan
menyampaikan hard copy proposal asli (1 set) dan
kelengkapannya kepada penyelenggara Program,
dengan memperhatikan batas waktu yang telah
ditentukan. Dalam hal tidak memiliki / diusulkan oleh
inkubator pembina, calon Tenant juga diperkenankan
memasukkan proposalnya langsung ke TBIC.
Pengisian aplikasi melalui:
https://puspiptek.ristekdikti.go.id/inbistek/
Dokumen proposal dan kelengkapannya disampaikan
kepada:
Tim seleksi proposal
Program Inkubasi Bisnis Teknologi
PUSPIPTEK - Tahun 2020
Gedung TBI-Center Lt. II
Kawasan Puspiptek - Serpong
Telp. (021) 7560220
Fax. (021) 7560191
Pengumuman hasil seleksi pada tiap tahapan, akan
disampaikan melalui website diatas.
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2.3.

Jadwal Pelaksanaan Program
Jadwal pelaksanaan program inkubasi di TBIC Tahun
2020 adalah sebagai berikut :

No
1

Uraian
Sosialisasi
Sosialisasi Kegiatan
a. Inkubasi Bisnis Teknologi
2020
2 Seleksi Inkubator
a. Pengajuan Profil Inkubator
b.

Seleksi Administrasi Profil
Inkubator

c. Fact Finding Inkubator
d.
e.
3
a.
b.
c.
d.
e.
f.
4
8

Waktu Pelaksanaan
Oktober - November
2019
25 - 29 November
2019
02 - 03 Desember
2019
04 - 05 Desember
2019
05 - 06 Desember
2019

Penilaian Lembaga
Inkubator
Pengumuman Hasil
06 Desember 2019
Seleksi Inkubator
Seleksi Tenant
Pengajuan Proposal
23Januari
Desember
2019 20
s/d 20
Februari
20202020
Tenant
18 Januari
Seleksi Administrasi dan
21
2020
Substansi Awal Proposal
20 -- 26
23 Februari
Januari 2020
Tenant
Pengumuman Hasil
24
Januari 2020
27 Februari
2020
Seleksi Administrasi
Seleksi Substansi Tahap –
- 31
Januari2020
2020
227s/d
4 Maret
1 (desk)
Pengumuman Seleksi
35 Februari
2020
Maret 2020
Substansi Tahap – 1
Seleksi Substansi Tahap 10
- 1211Februari
2020
9 s/d
Maret 2020
2 (Presentasi)
Peninjauan Rencana
Aksi dan RAB

Pendanaan
a.
b.
c.
5

a.
6
a.
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Pemilihan Inkubator Oleh
Tenant
Bootcamp dan workshop
penyusunan "action plan"
Pengumuman Seleksi
Substansi Tahap – 2
Pengumuman
Penerimaan &
Penandatangan Kontrak
Pengumuman Penerimaan
& Penandatangan Kontrak
Penerima / Pemenang
Pelaksanaan Kegiatan
Inkubasi
Pelaksanaan Kegiatan
Inkubasi

11 - 12 Februari 2020
16
Maret 2020
13 s/d
- 1518
Februari
2020
19
2020
17 Maret
Februari
2020

24 Maret
- 28 Februari
30
2020 2020

Marets/d
2020
April
Desember
November 2020
2020

Pelaporan,
Pendampingan,
Monitoring & Evaluasi

a. Pelaporan Bulanan
b. Coaching / Pendampingan
c. Monitoring dan Evaluasi 1
d. Laporan Kemajuan
e. Monitoring dan Evaluasi 2
f. Laporan Akhir

Setiap bulan selama
masa kontrak
Sebulan sekali
selama masa kontrak
Minggu ke I Juli 2020
Minggu ke II Juli 2020
Minggu ke III
November 2020
Minggu ke IV
November 2020
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2.4.

Kriteria Tenant
Calon Tenant yang dapat mengikuti program ini dan
diusulkan oleh inkubator teknologi adalah :
1) Perusahaan pemula atau kelompok individu (minimal
2 orang). Usia pengusul minimal 17 tahun. Bagi
yang sudah memiliki badan usaha, usia perusahaan
maksimum 3 tahun.
2) Produk
inovasi
harus
sudah
siap
dikomersialisasikan,
tetapi
belum
melakukan
produksi massal atas produk yang diusulkan.
Adapun yang sudah melakukan produksi skala kecil
yang berhubungan dengan pengembangan produk,
diperbolehkan.
3) Produk/bisnis inovasi memiliki kandungan teknologi,
minimal dalam skala tingkat kesiapan teknologi
(Technology Readiness Level, TRL) 7.
4) Memiliki prospek bisnis yang baik, berdasarkan hasil
penilaian tim reviewer (dinilai berdasarkan proposal
maupun presentasi calon Tenant)
5) Memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan
proses inkubasi secara „in-wall‟ di TBIC serta minat
untuk menjadi pengusaha (technopreneur).
6) Produk/bisnis inovasi yang diusulkan merupakan
hasil inovasi dalam negeri dan diutamakan berasal
dari
dan/atau
memiliki
keterkaitan
dengan
kompetensi dan program di pusat/balai/laboratorium
di kawasan Puspiptek.
7) Berkewarganegaraan Indonesia.
8) Produk/bisnis inovasi tidak dalam tahap riset
(diperbolehkan untuk melakukan pengembangan
minor dalam rangka penyesuaian terhadap
kebutuhan pasar (bukan pengembangan teknologi
utama).
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9) Tidak sedang dalam pendanaan dari instansi /
lembaga
pemerintah
lainnya
dengan
jenis
pendanaan dan peruntukan yang serupa.
10) Memiliki modal tunai minimal 10 % dari total
anggaran pendanaan yang diajukan. Dana ini
digunakan untuk mendanai keperluan Tenant yang
tidak terakomodir oleh dana yang diberikan.
11) Memiliki rencana usaha yang ditunjukkan dalam
dokumen rencana bisnis (business plan) atau
minimal business model canvas.
12) Satu orang atau sekelompok orang inventor hanya
dapat mengajukan 1 (satu) produk pada satu tahun
pendanaan.
13) Inventor dapat merangkap sebagai tim pengelola
Tenant.
14) Jika inventor adalah orang yang berbeda dengan
tim pengelola Tenant, inventor diwajibkan
membuat surat pernyataan sebagai inventor
seperti pada lampiran 1, serta melampirkan kontrak
/ surat perjanjian antara inventor dan Tenant
yang berisi mengenai alih teknologi dari inventor ke
Tenant serta hak dan kewajiban masing – masing
pihak.
15) Direktur utama (CEO), founder, dan inventor
diwajibkan hadir pada tahapan seleksi dan kegiatan
tertentu jika diminta oleh pengelola kegiatan inkubasi
bisnis teknologi tanpa diwakilkan.
16) Tenant diwajibkan membuat proyeksi cashflow
dengan memperhitungkan BEP dan PBP dalam
periode 3 (tiga) tahun kedepan. Dokumen ini wajib
disertakan pada saat seleksi presentasi.
17) Tenant tidak harus terikat kontrak dengan inkubator
pada saat pengajuan proposal pendanaan. Jika
11

Tenant telah terikat kontrak dengan inkubator, maka
kontrak tersebut akan diabaikan dalam proses
penilaian. Namun jika Tenant telah memiliki kontrak
dengan inkubator, maka kontrak tersebut tetap wajib
dilampirkan pada saat pengajuan proposal.
18) Tenant diwajibkan membuat dan menyerahkan
seluruh dokumen dan informasi yang diminta sesuai
dengan persyaratan dokumen.
2.5. Kriteria Inkubator
Inkubator mitra yang dapat mengusulkan Tenant dalam
program ini adalah :
1) Lembaga inkubator berasal dari swasta, lembaga
penelitian
dan
pengembangan
(lemlitbang),
pemerintah daerah (pemda), atau perguruan tinggi.
2) Lembaga atau institusi berbadan hukum sesuai
dengan peraturan Menteri Koperasi dan UKM
Nomor 24 tahun 2015.
3) Minimal telah beroperasi selama 1 (satu) tahun
dalam melakukan inkubasi bisnis teknologi.
4) Minimal telah menginkubasi 3 (tiga) Tenant inwall
dalam 1 (sau) tahun terakhir.
5) Wajib mempunyai tenaga pendamping / tenaga
mentoring yang memiliki keahlian yang berkaitan
dengan proses inkubasi. Seluruh Tenant yang
didanai dari kegiatan inkubasi bisnis di TBIC 2020
wajib didampingi oleh 1 (satu) orang pendamping
yang berbeda untuk masing – masing Tenant.
Pendamping wajib memiliki kriteria sebagai berikut :
a) Menguasai bidang dari bisnis produk Tenant
yang diinkubasi;
b) Memiliki
pengetahuan
terkait
proses
inkubasi bisnis teknologi.
6) Wajib membuat log book (buku aktifitas Tenant)
sebagai
buku
catatan
mentoring
selama
pendampingan Tenant. Format log book dapat
dilihat pada lampiran 2.
12

7) Mampu menjalankan serangkaian proses inkubasi,
yang mencakup pelatihan, mentoring, uji produksi,
uji konsumen, uji jual, sertifikasi, promosi, dan
kegiatan/layanan pendukung lainnya.
8) Memiliki jejaring dengan pemangku kepentingan
seperti pemda, lembaga keuangan, dan institusi
pendukung lainnya.
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Tabel Tingkat Kesiapan Teknologi

1

2

3

4

5

6

7

8

Observasi
konsep
dasar

Formulasi
konsep
teknologi

Pembuktian
konsep

Validasi
teknologi
lab

Validasi
teknologi
pada
lingkungan
yang
relevan

Uji
coba
pada
lingkungan
yang
relevan

Uji
coba
pada
lingkungan
operasional

Sistem
dinyatakan
selesai dan
siap

Riset Dasar

2.6.
14

Riset Teknologi

Uji Coba Produksi

Alur Kegiatan Inkubasi Bisnis Teknologi 2020 TBIC – Puspiptek

9
Produksi
berjalan
sukses

Proses
Komersial

Gambar 1. Alur Kegiatan Inkubasi Bisnis Teknologi 2020 TBIC - Puspiptek
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2.7. Penjelasan Tahapan Kegiatan Inkubasi Bisnis
Teknologi
Pengajuan kegiatan inkubasi bisnis teknologi dilaksanakan
sesuai dengan tahapan yang ditunjukan pada gambar 1.
Seluruh
informasi dan dokumen persyaratan pengajuan
diajukan melalui website :
https://puspiptek.ristekdikti.go.id/inbistek/
1. Sosialisasi (TBIC)
Bidang kerjasama dan Bisnis Teknologi akan melakukan
sosialisasi kegiatan Inkubasi Bisnis Teknologi dilaksanakan
pada bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan November
2019.
2. Seleksi Inkubator
a. Pengajuan Profil Inkubator (Online)
Inkubator diwajibkan untuk menyusun dokumen profil
dan mengisi formulir pendaftaraan inkubator secara
lengkap (lampiran 3). Formulir ini berisi tentang :
- Kapasitas organisasi;
- Sumberdaya;
- Pengalaman;
- Jaringan; dan
- Informasi yang terkait lainnya.
b. Seleksi Administrasi Profil Inkubator (Tim Seleksi)
Berdasarkan formulir pendaftaran yang masuk
(diajukan), tim seleksi dari TBIC akan melakukan
seleksi administrasi terhadap kelengkapan dan
kesesuaian dokumen yang diajukan.
1. Profil Inkubator ( SDM
2. SK / Akta Pembentukan Lembaga Inkubator
beserta perubahannya
3. NPWP Lembaga Inkubator
4. Rekening Koran Lembaga Inkubator
5. PKP lembaga Inkubator
6. Data Kontrak / Pengalaman
7. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (lampiran 4)
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c. Fact Finding Inkubator (Tim Seleksi)
Fact Finding akan dilakukan dengan kunjungan ke
lokasi atau metode lainnya, sebagai salah satu upaya
untuk verifikasi kesesuaian presentasi dan fakta di
lapangan.
d. Penilaian Lembaga Inkubator (Tim Seleksi)
Inkubator akan dinilai berdasarkan profil inkubator
yang diajukan serta penilaian terhadap kinerja
inkubator pada tahun sebelumnya bagi inkubator yang
telah
mendapatkan
pendanaan
pada
tahun
sebelumnya.
e. Pengumuman Hasil Seleksi Inkubator (Tim Seleksi)
Hasil seleksi inkubator akan diumumkan melalui
website dan akan disampaikan kepada calon Tenant
inkubasi bisnis teknologi.
3. Seleksi Tenant
a. Pengajuan Proposal Tenant (Tenant)
Tenant diwajibkan mengisi profil sesuai dengan format
yang diberikan pada lampiran 5 dan dokumen proposal
sesuai dengan outline pada lampiran 6.
b. Seleksi Administrasi dan Substansi Awal Proposal
Tenant (Tim Seleksi)
Tim seleksi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan
dan kesesuaian dokumen yang diajukan pada tahap
pengajuan proposal Tenant. Tim seleksi juga
melakukan penilaian terhadap substansi dasar dari
inovasi yang diusulkan.
c. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
Hasil seleksi administrasi dan Substansi Awal Proposal
akan diumumkan melalui website
d. Seleksi Substansi Tahap – 1 (desk)
Tim seleksi akan melakukan penilaian kelayakan
substansi dari segi teknologi, bisnis, sumberdaya
Tenant dan sebaginya. Tahapan seleksi ini dilakukan
dengan metose paper-based berdasarkan proposal
sesuai dengan format pada lampiran 6.
e. Pengumuman Seleksi Substansi Tahap – 1
17

f.

Tenant yang dinyatakan layak secara substansi
melalui tahap seleksi substansi akan diumumkan di
website dan diundang untuk mengikuti tahap seleksi
selanjutnya.
Seleksi Substansi Tahap – 2 (Presentasi)
Seleksi presentasi wajib dihadiri oleh :
1. Tim inti dari Tenant yaitu founder dan/atau cofounder dan/atau C-level executive (CEO, CTO,
CMO, dan sebgainya);
2. Inventor;
Metode, informasi waktu, lokasi presentasi, dan format
slide presentasi akan disampaikan bersama
pengumuman hasil seleksi substansi tahap -1.
Unsur Penilaian Untuk Tenant :
a) Aspek Sumberdaya Manusia
 Minat menjadi teknopreneur;
 Background
/
pengalaman
/
kompetensi anggota tim;
 Kemampuan manajerial;
 Kemampuan komunikasi;
 Komitmen
menjalankan
inkubasi
secara „in-wall” dan mengikuti seluruh
rangkaian program inkubasi di TBIC.
b) Aspek Produk dan Teknologi
 Kandungan (konten) teknologi dalam
produk;
 Tingkat kesiapan teknologi (Minimal
TRL - 7);
 Kebaruan dan keunggulan produk
(value proposition).
c) Aspek Bisnis
 Prospek bisnis teknologi;
 Analisis market;
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Analisis finansial;
Kesiapan membangun bisnis.

4. Peninjauan Rencana Aksi dan RAB Pendanaan
a. Pemilihan Inkubator oleh Tenant
Setelah dinyatakan lulus pada tahap seleksi
presentasi, Tenant dapat memilih inkubator yang
telah diumumkan pada tahap pengumuman
inkubator.
Tenant akan diberikan waktu dan kesempatan untuk
menggali informasi lebih rinci terkait calon inkubator
pilihannya baik dengan melihat profil inkubator,
menghubungi pihak inkubator, berkunjung langsung
untuk melihat fasilitas inkubator, dan sebagainya.
Tim seleksi akan melakukan verifikasi atas hasil
pilihan Tenant. Jika sesuai dengan pertimbangan
kriteria pemilihan, maka pilihan tersebut akan
diteruskan ke inkubator pilihan Tenant.
b. Bootcamp dan workshop penyusunan “action plan”
Setelah inkubator dan Tenant ditetapkan, Tenant
dan inkubator akan mengikuti workshop penyusunan
“action plan”,
Setelah workshop inkubator dan Tenant akan
diminta untuk menyempurnakan kembali proposal
gabungan sesuai hasil peninjauan oleh tim reviewer.
Setelah pelaksanaan seleksi proposal, TBIC
Puspiptek akan melaksanakan kegiatan bootcamp
yang wajib diikuti oleh seluruh Tenant
yang
dinyatakan lulus ke tahap presentasi dan inkubator
yang telah ditetapkan.
(sebelum workshop Tenant dan inkubator wajib
mengajukan rencana aksi dan anggaran awal
gabungan. Rencana aksi dan anggaran awal ini juga
dimasukkan kedalam proposal gabungan sesuai
dengan lampiran 7)
Sesi workshop dilanjutkan dengan
merevisi
dokumen rencana aksi (action plan) masing-masing
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Tenant. Dokumen action plan berisi rencana
pelaksanaan
kegiatan
serta
target-target
capaiannya, terutama target capaian pada monev 1,
dan monev 2 (monev akhir). Termasuk dalam
dokumen rencana aksi (action plan) adalah rincian
anggaran dan biaya (RAB) dan matriks capaian.
Penyusunan dokumen action plan dilaksanakan
oleh Tenant, dengan bimbingan serta disetujui
(ditandatangani) oleh reviewer, inkubator pembina,
dan TBIC. Rincian anggaran dan biaya (RAB) dapat
disesuaikan dengan dokumen action plan, namun
tidak mengubah jumlah total anggaran yang sudah
disetujui.
Dalam
perjalanannya,
revisi
action
plan
dimungkinkan, dengan persetujuan dari reviewer,
inkubator pembina, dan TBIC.
c. Pengumuman Seleksi Substansi Tahap – 2
Berdasarkan hasil peninjauan akhir dari Tim
Reviewer, akan ditetapkan dan diumumkan
inkubator dan Tenant yang menjadi penerima
kegiatan inkubasi Bisnis Teknologi 2020.
5. Pengumuman Penerimaan & Penandatangan Kontrak
Masing-masing Tenant yang telah dinyatakan lulus
seleksi serta mengikuti kegiatan Bootcamp dan
Workshop Penyusunan Dokumen Rencana Aksi (Action
Plan) akan diumumkan dalam website dan dibuatkan
dokumen kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Puspiptek dengan kepala
inkubator atau yang dikuasakan atau ketua tim dari
Tenant yang berbadan hukum. Dokumen Action Plan
serta RAB yang telah disetujui, merupakan lampiran
dokumen kontrak.
Dalam hal terjadi revisi action plan, maka dibuat
adendum kontrak dengan melampirkan dokumen action
plan hasil revisi.
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6. Pelaksanaan Kegiatan Inkubasi
Pada pelaksanaan kegiatan inkubasi, inkubator dan
Tenant diharapkan melaksanakan kegiatan sesuai
dengan rencana aksi dengan baik dan tepat. Dalam
mendukung hal tersebut, tim TBIC Puspiptek akan
melakukan pendampingan kepada Tenant dengan
memberikan rekomendasi solusi dan tindak lanjut
terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Tenant
selama pelaksanaan kegiatan.
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan inkubasi, TBIC
memfasilitasi pelaksanaan business coaching oleh tim
coach business profesional mitra TBIC. Business
coaching akan diselenggarakan di TBIC sebanyak 20
pertemuan atau sekitar 2-3 pertemuan per bulan selama
inkubasi. Setiap Tenant wajib mengikuti dan aktif dalam
business coaching minimal sebanyak 90% pertemuan
yang dibuktikan dengan daftar hadir. Pembiayaan untuk
business coaching dilaksanakan dengan prinsip cost
sharing antara TBIC dengan Tenant/inkubator. Setiap
Tenant wajib mengalokasikan anggaran yang besarnya
akan ditentukan oleh TBIC dan inkubator.
7. Pelaporan, Pendampingan,Monitoring dan Evaluasi
a. Pelaporan
Selama pelaksanaan program inkubasi bisnis teknologi,
inkubator dan Tenant diwajibkan untuk memberikan
laporan bulanan, laporan kemajuan dan laporan akhir di
http://puspiptek.ristekdikti.go.id/inbistek/.
Laporan Tenant berupa laporan kegiatan dan laporan
cash flow keuangan. Sedangkan laporan bagi inkubator
berupa logbook.
Laporan kemajuan dilaporkan setelah monev pertama
dan laporan akhir dilaporkan diakhir masa kontrak.
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b. Pendampingan
Pada tahap pelaksanaan kegiatan inkubasi bisnis
teknologi, Tenant dan inkubator wajib melaksanakan
kegiatan sesuai dengan rencana aksi dengan baik dan
tepat. Dalam mendukung hal tersebut, Tenant dan
inkubator akan didampingi oleh tim yang terdiri dari tim
ahli, dengan memberikan rekomendasi, solusi dan
tindak lanjut terhadap permasalahan yang dihadapi oleh
Tenant selama pelaksanaan kegiatan.
c. Monitoring dan Evaluasi
Tim TBIC melakukan kegiatan monitoring terhadap
kinerja Tenant dalam pencapaian target sesuai dengan
action plan. Monitoring mencakup tingkat kehadiran
Tenant di TBIC serta dalam kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh TBIC selama program berlangsung,
termasuk kepatuhan pada tata tertib di TBIC. Tingkat
kehadiran Tenant di TBIC juga akan mempengaruhi
pencairan dana.
Evaluasi program inkubasi bisnis teknologi di TBIC
Puspiptek Tahun 2020 akan dilaksanakan dalam 2 (dua)
tahap, yaitu:
1.

2.

Evaluasi tahap-1, untuk memastikan ketercapaian
target tahap I seperti yang dicantumkan dalam
action plan (estimasi dilaksanakan pada Bulan Juli
2020).
Evaluasi tahap-2/akhir, untuk menentukan status
akhir Tenant (estimasi dilaksanakan pada Bulan
November 2020).

Hasil evaluasi tahap-1, merupakan syarat utama bagi
Tenant untuk dapat melanjutkan kegiatan inkubasi bisnis
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teknologi selanjutnya dan mencairkan anggaran termin 2
sebesar 50% dari nilai kontrak.
Hasil evaluasi tahap-2 (akhir) merupakan syarat utama
dalam proses pencairan anggaran termin 3 sebesar
20% dari nilai kontrak. Evaluasi akhir juga merupakan
tahapan penentuan apakah Tenant dinyatakan lulus
(graduate) dari TBIC, gagal (fail) atau direkomendasikan
untuk melanjutkan ke tahun berikutnya.
Beberapa kriteria bahwa Tenant dinyatakan graduate
adalah bahwa Tenant memiliki kinerja pertumbuhan
(growth) usaha yang baik, antara lain ditunjukkan oleh:
1.
2.
3.
4.

Aliran pendapatan dari perusahaan tersebut
cukup untuk menghidupi perusahaan;
Tenant telah mampu mengikat para investor
untuk membiayai rencana ekspansi usaha dan
dukungan inkubator tidak lagi diperlukan;
Tenant telah menjual produknya ke perusahaan
yang lebih besar; dan/atau
Menunjukan kinerja yang baik dalam aspek
produk, perusahaan/bisnis, dan penjualan.

2.8. Unsur Penilaian
Unsur-unsur penilaian yang menjadi pertimbangan dalam
memutuskan mitra yang lolos pada program inkubasi ini
antara lain :
1. Unsur Penilaian Untuk Tenant
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a) Aspek Sumberdaya Manusia
 Minat menjadi teknopreneur;
 Background
/
pengalaman
/
kompetensi anggota tim;
 Kemampuan manajerial;
 Kemampuan komunikasi;
 Komitmen
menjalankan
inkubasi
secara „in-wall” dan mengikuti seluruh
rangkaian program inkubasi di TBIC.
b) Aspek Produk dan Teknologi
 Kandungan (konten) teknologi dalam
produk;
 Tingkat kesiapan teknologi;
 Kebaruan dan keunggulan produk
(value proposition).
c) Aspek Bisnis
 Prospek bisnis teknologi;
 Analisis market;
 Analisis finansial;
 Kesiapan membangun bisnis.
2. Unsur Penilaian Untuk Inkubator
a) Perencanaan program inkubasi bisnis
teknologi;
b) Track record dalam pembinaan Tenant;
c) Jejaring dengan lembaga litbang atau
perguruan tinggi;
d) Jejaring dengan industri, pemerintah
daerah, lembaga keuangan, dan lembaga
pendukung lainnya;
e) Kesediaan menempatkan perwakilannya di
gedung TBIC.
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A. Kelengkapan Dokumen
Inkubator dan Tenant yang memenuhi ketentuan
dapat mengunggah dokumen yang telah lengkap
sesuai dengan format dalam lampiran buku
panduan ini dan dokumen pendukung lain yang
relevan
pada
portal
http://puspiptek.ristekdikti.go.id/inbistek/.
B. Alokasi pendanaan
Usulan alokasi pendanaan yang disampaikan
dalam proposal harus mengikuti ketentuan
dibawah ini. Rincian Biaya dan Anggaran (RAB)
dalam proposal, sifatnya masih umum dan
digunakan sebagai acuan reviewer dalam menilai
kelayakan proposal, serta menentukan pagu
anggaran per kegiatan. Adapun RAB final, akan
disusun pada saat workshop penyusunan
dokumen action plan. Dalam RAB final, pagu total
per kegiatan tidak berubah. RAB dan dokumen
„action plan‟ merupakan lampiran yang tidak
terpisahkan dari dokumen kontrak.
Rincian anggaran dan biaya dalam proposal
mengikuti format sebagai berikut:
1. Kegiatan mencakup minimal
komponen utama, yaitu:

3

(tiga)

a) Validasi produk/teknologi;
Mencakup aktivitas seperti:
- prototyping,
- uji produksi (scaling-up),
- uji lab dalam rangka sertifikasi
produk,
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-

pengurusan ijin edar / legalitas
produk,
sewa peralatan atau biaya makloon
produksi; dan
aktivitas lain yang relevan.

Catatan: tidak diperkenankan untuk
aktivitas R&D produk, kecuali sifatnya
validasi/penyesuaian
pada
produk
berdasarkan feed-back yang diperoleh
dari pengguna (customer).
b) Pengembangan usaha/bisnis;
Mencakup aktivitas seperti:
- pengurusan legalitas badan usaha
dan ijin yang terkait lainnya,
- rekrutmen SDM;
- biaya personil tim;
- capacity
building
(mentoring,
coaching bisnis, pelatihan); dan
- aktivitas lain yang relevan.
c) Pengembangan pasar;
Mencakup aktivitas seperti:
- uji jual,
- promosi,
- keikutsertaan pada pameran,
- biaya listing fee, dan
- aktivitas lain yang relevan.
2. Pagu maksimum yang diusulkan adalah Rp.
250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta
Rupiah) per proposal per tahun.
3. Prosentase biaya untuk masing-masing dari
ketiga komponen tersebut tidak dibatasi dan
bergantung kepada kebutuhan setiap calon
Tenant.
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BAB III
PELAKSANAAN INKUBASI

3.1.

Jangka Waktu Inkubasi
Program inkubasi di TBIC akan dilaksanakan
maksimal dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
pertama kali masuk di TBIC, dengan ketentuan
sebagai berikut :
1.
2.

3.

3.2.

Pada akhir tahun pertama, Tenant akan
dievaluasi apakah layak untuk dilanjutkan ke
tahun kedua atau tidak.
Apabila lanjut pada tahun kedua, maka pada
akhir tahun kedua Tenant akan dievaluasi
apakah layak untuk dilanjutkan ke tahun ketiga
atau tidak.
Perpanjangan waktu setelah 3 (tiga) tahun
dimungkinkan
setelah
mendapatkan
rekomendasi dari tim ahli (reviewer).

Skema Pendanaan
Dana yang dialokasikan untuk kegiatan inkubasi pada
tahun 2020 berasal dari DIPA PUSPIPTEK
Kemenristekdikti. Besaran alokasi anggaran untuk
setiap Tenant, mengikuti aturan dan mekanisme di
PUSPIPTEK.
Pengelolaan
anggaran
dilaksanakan
dengan
mekanisme kontrak
antara Pejabat pembuat
Komitmen PUSPIPTEK dengan inkubator mitra atau
ketua tim dari Tenant ybs. Jangka waktu kontrak
adalah dari bulan Maret s/d November 2020.
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3.3.

Pencairan Dana
Seluruh dokumen pencairan anggaran, harus
ditandatangani oleh pengelola inkubator yang
berwenang atau ketua tim dari Tenant ybs, atau yang
dikuasakan (dengan menunjukkan Surat Kuasa yang
disahkan notaris). Pendanaan kegiatan akan
dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap. Ketentuan rinci akan
diatur dalam Kontrak. Inkubator / Tenant diwajibkan
membuat surat pernyataan pertanggungjawaban
mutlak terkait akuntabilitas penggunaan anggaran.
Pencairan anggaran Termin I sebesar 30% (tiga
puluh persen) dari nilai pagu anggaran yang disetujui,
dilaksanakan setelah penandatanganan kontrak dan
penyelesaian dokumen “action plan” dengan
menyerahkan:
 Kontrak
 Dokumen “Action Plan” yang sudah
ditandatangani oleh pihak inkubator, reviewer
dan Puspiptek.
Target pengajuan pencairan Termin I adalah Bulan
Maret 2020.
Pencairan anggaran Termin II sebesar 50% (lima
puluh persen) dari nilai pagu anggaran yang disetujui,
dilaksanakan setelah memenuhi target tahap I
seperti dalam dokumen action plan dengan capaian
pekerjaan minimal mencapai 85% dan/atau setelah
dilakukan evaluasi tahap-1, dengan menyerahkan:
 Laporan pencapaian target ke-1 sesuai yang
ditetapkan dalam “action plan” atau revisinya,
disertai data pendukung yang relevan.
 Laporan / Berita Acara hasil evaluasi tahap-1
yang ditandatangani reviewer atau Puspiptek,
serta
bukti
tindaklanjut
jika
ada
catatan/rekomendasi reviewer atau Puspiptek.
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Target pengajuan pencairan Termin II adalah Bulan
Juli 2020.
Pencairan anggaran Termin III sebesar 20% (dua
puluh persen) dari nilai pagu anggaran yang disetujui,
dilaksanakan setelah menyerahkan laporan akhir dan
memenuhi target Termin II seperti dalam dokumen
action plan dengan capaian pekerjaan mencapai
100% dan/atau setelah dilakukan evaluasi tahap-2,
dengan menyerahkan:
 Laporan akhir, disertai data pendukung yang
relevan.
 Laporan / Berita Acara Hasil Evaluasi tahap-2
yang ditandatangani reviewer dan Puspiptek
serta bukti tindaklanjut jika ada catatan/
rekomendasi reviewer.
Target pengajuan pencairan Termin III adalah Bulan
November 2020.
3.4.

Fasilitas dan Kegiatan
TBIC Puspiptek memfasilitasi ruangan dan fasilitas
serta program-program pendukung inkubasi yang
tidak dialokasikan pada pembiayaan insentif dari
PUSPIPTEK.
Untuk
fasilitas
yang
diberikan
kepada
Tenant/inkubator mitra, TBIC Puspiptek mengenakan
biaya sesuai ketentuan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) Puspiptek. Besarnya tarif adalah
sebagai berikut:
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1

2

3

4

5

6

7

Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Ruang kerja calon
pengusaha
pemula
(Tenant aktif) tanpa
meja dan kursi
Ruang kerja calon
pengusaha
pemula
(Tenant aktif) dengan
meja dan kursi
Ruang
kerja
inkubator tanpa meja
dan kursi
Ruang kerja Inkubator
dengan meja dan
kursi
Ruang
kerja
pengusaha
pemula
(Tenant graduated)
tanpa meja dan kursi
Ruang
kerja
pengusaha
pemula
(Tenant graduated)
dengan meja dan
kursi
Penggunaan Internet

Satuan

Tarif (Rp)

per m² per
bulan
6.800

per m² per
bulan
7.000

per m² per
bulan
25.000
per m² per
bulan
30.000
per m² per
bulan
30.000

per m² per
bulan
35.000

per ruang
per bulan
200.000

Kantor untuk Tenant kurang lebih 6x5 m2. Dengan
catatan, jika kondisi tidak memungkinkan maka 1
ruangan bisa diisi oleh 2 Tenant. Tarif disesuaikan
dengan luasan ruang yang digunakan. Sedangkan
furniture berupa 1 meja, 2 kursi, dan 1 lemari
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Fasilitas kantor Tenant dan/atau inkubator diatas,
termasuk fasilitas pendukung, berupa :
a) AC ruangan.
b) air bersih.
c) Ruang workshop bersama yang dilengkapi
listrik dan peralatan dasar .
d) Ruang kelas / pertemuan
e) Layanan keamanan dan kebersihan.
f) Fasilitas parkir kendaraan.
TBIC juga memfasilitasi kegiatan bersama yang
mendukung program inkubasi bisnis teknologi, antara
lain dalam bentuk:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Pelatihan
Mentoring
Coaching
Uji produksi
Uji konsumen
Uji jual
Sertifikasi
Promosi
Layanan lain yang dianggap perlu.
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BAB IV.
PASCA-INKUBASI
4.1.
Pasca Inkubasi
Setelah Tenant dinyatakan lulus (graduated) dari TBIC,
Puspiptek memberikan kesempatan untuk mengikuti
tahapan pasca-inkubasi, berupa:
2) Melanjutkan domisili di area “Zona Bisnis
Teknologi”, baik melalui penggunaan ruangan
ataupun lahan yang tersedia melalui mekanisme
sewa dan/atau kerjasama pemanfaatan sesuai
ketentuan perundangan yang berlaku.
3) Memanfaatkan kapasitas iptek yang ada di kawasan
Puspiptek
dalam
pengembangan
bisnisnya.
Kapasitas itu termasuk sumberdaya manusia,
peralatan, program, dan jejaring kerjasama yang
dimiliki Puspiptek.
4) Berperan serta mendukung program inkubasi,
dengan cara menjadi mentor dan/atau memberikan
sharing experience kepada peserta inkubasi
berikutnya.
5) Memberikan kontribusi lainnya untuk perkembangan
program-program TBIC dengan prinsip saling
berbagi, saling mendukung dan memberikan
manfaat satu dengan lainnya dalam kerangka
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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LAMPIRAN – LAMPIRAN
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Lampiran 1
ISIAN DATA PROFIL INKUBATOR ONLINE
Informasi ini diberikan sebagai acuan data yang dibutuhkan sebelum
mengisi formulir online pada website pendaftaran inbistek Puspiptek

INFORMASI KONTAK

IDENTITAS INKUBATOR














Nama Manager
Tlp Manager
Email Manager
Nama PIC
Tlp PIC
Email PIC

Nama Lembaga Inkubator
Email Inkubator
Tlp Kantor
Alamat Kantor
File Logo Inkubator

PROFIL INKUBATOR














Tahun Berdiri
Visi & Misi
Tujuan dibentuknya Inkubator
Periode Inkubasi
Jasa Layanan Inkubasi
Infrastruktur yang disediakan Inkubator
Fokus Inkubasi
Tipe Inkubasi
Jumlah Tenan
Sumber Dana Inkubator
Sumber Dana Tenan
Jumlah Pembina Bisnis
Rasio Pembinaan Inkubator dengan Tenan

DOKUMEN INKUBATOR








34

File Dokumen Legalitas
File Struktur Organisasi
File SK Pendirian Lembaga
File SK Pengelolaan lembaga terakhir
File NPWP
File SOP

Lampiran 2
ISIAN DATA PROFIL TENAN ONLINE
Informasi ini diberikan sebagai acuan data yang dibutuhkan sebelum
mengisi formulir online pada website pendaftaran inbistek Puspiptek

PROFIL PERUSAHAAN

DATA TIM (termasuk CEO)





















Nama Perusahaan/Group
Alamat Perusahaan
Email Perusahaan
Tlp Perusahaan
Tahun Berdiri
Jenis Izin Usaha
Website
Logo Perusahaan
Bidang Fokus
Tujuan & Sasaran
Perusahaan

DOKUMEN PERUSAHAAN
bila sudah bebentuk badan usaha

 File Legalitas Usaha
 NPWP Perusahaan
 PKP

Nama Tim
Tlp
Email
Alamat
Jabatan dalam Tim
Pendidikan
File Foto
File Scan KTP

PRODUK PERUSAHAAN







Nama Produk;
Deskripsi Singkat Produk;
Foto Produk;
Deskripsi Singkat Manfaat Produk;
Solusi yang ditawarkan produk;
Status dan Nomor Hak atas Kekayaan
Intelektual dari produk (jika sudah ada,
misalnya: Paten, Hak Cipta, Hak Desain
Industri, Hak Desain Tata Letak dan Sirkuit
Terpadu, Hak Merek Dagang, Hak Rahasia
Dagang, dsb;
 Izin dan sertifikasi produk;
 Keunikan produk
 Status kesiapan produk (masih perlu
riset/prototype sudah selesai/siap
komersil);
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Lampiran 3
FORMAT PROPOSAL
Lampiran dapat di download di tautan : http://bit.ly/lampiraninbistekproposal2020
Ketentuan Teknis Dokumen :

Dibuat dalam format *.pdf

Ukuran dokumen A4

COVER PROPOSAL

PROPOSAL INKUBASI BISNIS TEKNOLOGI TAHUN 2020
PADA TECHNOLOGY BUSINESS INCUBATION CENTER (TBIC) PUSPIPTEK

JUDUL KEGIATAN :
Bidang Teknologi :

2020

Berlanjut ke halaman berikutnya
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DAFTAR ISI PROPOSAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Daftar Isi
Lembar Pengesahan
Surat Pernyataan
Profil Inkubator
Profil Calon Tenan
Usulan Rincian Anggaran dan Biaya (RAB)

Berlanjut ke halaman berikutnya
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Berlanjut ke halaman berikutnya

38

Berlanjut ke halaman berikutnya
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Berlanjut ke halaman berikutnya

40

Berlanjut ke halaman berikutnya

41

Berlanjut ke halaman berikutnya
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Berlanjut ke halaman berikutnya
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Lampiran 4
SURAT PERNYATAAN BAGI INVENTOR
Lampiran dapat di download di tautan : http://bit.ly/lampiraninbistekpernyataaninventor2020

SURAT PERNYATAAN BAGI
INVENTOR YANG BUKAN FOUNDER DAN TIM PENGELOLA
TENANT
Dengan ini, kami
Inventor untuk produk

:

Beralamat di

:

Nama inventor

:

No. KTP (lampirkan scan KTP)

:

Nomor HP

:

Email

:

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1.

Teknologi yang kami alihkan (transfer) ke perusahaan rintisan dari
produk tersebut di atas adalah teknologi yang diciptakan oleh kami
sendiri, dan apabila ada gugatan terhadap kepemilikan teknologi yang
dimaksud di kemudian hari maka tanggungjawab ini dipikul kami sendiri
dan tidak akan melibatkan pihak pemberi dana program inbistek TBIC
PUSPIPTEK.

2.

Kami telah menyetujui pengalihan teknologi kami kepada Perusahaan
Rintisan seperti yang dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak antara
kami dengan CEO sekaligus founder perusahaan rintisan dari produk
tersebut di atas. Dan kami menjamin bahwa baik CEO maupun seluruh
pengelola perusahaan rintisan yang dimaksudkan bukan karyawan kami.

3.

Kami menjamin bahwa kami tidak memiliki hubungan keluarga dengan
seluruh pengelola perusahaan rintisan di dalam usulan tersebut di atas.
Dan kami menjamin bahwa seluruh pengelola perusahaan rintisan yang
dimaksudkan BUKAN karyawan kami.
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Berlanjut ke halaman berikutnya

4.

Kami tidak akan mencampuri urusan finansial perusahaan rintisan
tersebut di atas, kecuali yang menjadi hak kami seperti yang dijamin
dalam Surat Perjanjian/Kontrak kami dengan CEO sekaligus founder atau
Co-Founder perusahaan rintisan yang terlampir bersama surat
pernyataan ini.

5.

Kami dapat memberikan saran dan pendampingan untuk penerapan
teknologi yang kami ciptakan di dalam proses produksi perusahaan
rintisan tersebut di atas.
Apabila keterangan yang kami buat ini ternyata tidak benar dan atau
dilanggar maka kami bersedia dituntut secara hukum di muka pengadilan.
Demikianlah keterangan ini kami buat dengan sesadar-sadarnya dan
dalam keadaan sehat serta tidak di bawah paksaan siapapun juga.

[tempat], [tanggal] [bulan] [tahun]
[Tanda Tangan di atas Materai]

____________________________________
([NAMA KETUA INVENTOR])
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Lampiran 5
Format Log Book Inkubator
Lampiran dapat di download di tautan : http://bit.ly/lampiraninbisteklogbookinkubator2020
Nama Tenan : ……………………….
No

Nama Kegiatan

Tanggal

Output

Paraf

Paraf

Tenan

Inkubator

1.
2.
3.
4.
5.
dst.
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Lampiran 6
Format Surat Pertanggungjawaban Mutlak
Lampiran dapat di download di tautan : http://bit.ly/lampiraninbistekspm2020
KOP SURAT LEMBAGA
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
Nomer : .....
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama

: ......................................................... (ketua/kepala lembaga)

Jabatan : ......................................................... (dalam lembaga)
Alamat : ......................................................... (alamat lembaga)
NIP

: ......................................................... (bila ada)

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal
sebagai berikut:
1. Bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan anggaran yang
diperoleh dari kegiatan Inkubasi Bisnis Teknologi TBIC - PUSPIPTEK
tahun 2019 Surat Perjanjian Kerja No.............. Tanggal.................
Nomor............
2. Bersedia diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia,
dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atas penggunaan
anggaran tersebut, saya bersedia menyetorkan ke Kas Negara.
Demikian surat pernyataan kesanggupan dan tanggungjawab ini dibuat
dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak di bawah tekanan.

......................, ...................., 2019
Nama Ketua/Kepala.........,
Materai Rp. 6000,- dan
cap/stempel lembaga inkubator
Nama..........................
NIP........
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Lampiran 7
Format Rencana Aksi
Lampiran dapat di download di tautan : http://bit.ly/lampiraninbistekrencanaaksi2020
Lembar Pengesahan
Dokumen Rencana Aksi (Action Plan)

Judul Proposal

: ………………………..

Nama Pengusul

: ………………………..

Nama Inkubator : ……………………….
Dinyatakan telah disetujui dan menjadi patokan dalam pelaksanaan Inkubasi
Bisnis Teknologi di TBIC Puspiptek, Tahun 2020.
Tangerang Selatan, ….. / ….. / 2020
Menyetujui,
Kepala Inkubator

(

(

Pengusul

)

(

)

Menyetujui,

Menyetujui,

Reviewer

Pengelola TBIC-Puspiptek

)

(

)

Berlanjut ke halaman berikutnya
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I. PENDAHULUAN
a. Profil Perusahaan

Visi

Misi

Struktur Organisasi/SDM
b. Profil Produk
II. TARGET DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM INKUBASI BISNIS
TEKNOLOGI 2020
a. Target Utama / Milestone
b. Sasaran Outcome

No

III. JADWAL KEGIATAN
Aktivitas
Output

Volume

PELAKSANAAN
Bulan 1

Bulan n

1

No

Uraian

Volume

Harga

Jumlah

Satuan
1

2

3

IV. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
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4

5

Lampiran 8
Format Rencana Anggaran
Dilampirkan bersama proposal tenan

Lampiran dapat di download di tautan : http://bit.ly/lampiraninbistekrab2020
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
No

Uraian

Harga

Volume

Jumlah

Satuan
1

2

3

4

5

PRODUKSI
1

Produksi A

1

OB

100

100

2

Produksi B

1

Ton

100

100

dst
1

dst

2

dst

3

dst
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