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Memulai Pendaftaran
• Daftarkan diri terlebih
dahulu sebelum memulai
pengisian data proposal.
Untuk melakukan registrasi
silakan akses :
http://innovation.id

Registrasi
• Masukkan data diri dengan
sebenar-benarnya.
• Gunakan alamat email yang
aktif!
• Komunikasi utama tim NIC
dengan innovator adalah
menggunakan email.
• Setelah melakukan registrasi,
anda akan mendapatkan email
konfirmasi dari
info@innovation.id
• Hubungi 62 (21) 75 60 163164 untuk informasi lebih
lanjut.

Login
• Setelah mendapatkan
email konfirmasi, anda
dapat memulai login ke
database kompetisi NIC.
• Anda harus menggunakan
email yang aktif agar
mendapat email.

Profil
• Pada saat login pertama
kali anda akan diminta
untuk mengisi profil anda
• Mohon lengkapi data profil
yang diminta pada
database

Halaman Utama Inovator
• Pada saat login berikutnya
anda akan melihat halaman
utama inovator.
• Silakan pelajari informasi
yang tertulis pada halaman
tersebut.

Proposal (1)
• Pada menu proposal,
masukkan judul proposal
inovasi yang akan
didaftarkan.
• Anda dapat memasukkan
lebih dari satu judul
proposal.

Proposal (2)
Informasi yang harus dilengkapi
• Judul Inovasi
• Bagian 1 – Penjelasan
Naratif
Abstrak, Deskripsi Lengkap
Inovasi, Keunggulan
Teknologi,Potensi Aplikasi
• Bagian 2 – Data Pendukung
Status Paten, Bentuk
Kerjasama, Relevansi
proposal dengan 17 SDG
• Bagian 3 – File Pendukung
attachment : presentasi,
business plan, foto/diagram

Persyaratan
• Kompetisi ini terbuka bagi
seluruh inovator Indonesia
• Inovasinya harus telah
diterapkan / dipasarkan
• Memenuhi salah satu dari 17
sasaran pembangunan
berkelanjutan (Sustainable
Development Goals)

Proses Pemilihan
• Hanya inovator yang memenuhi persyaratan dan
melengkapi data inovasi yang akan diproses lebih lanjut
• Penjurian dilakukan oleh 10 juri dari berbagai bidang yang
berpengalaman
• Para juri akan menilai berdasarkan informasi yang Anda
tuliskan di Database National Innovation Competition dan
data pendukung lain yang telah dilampirkan

Jadwal Proses Seleksi

March

April

01 March 2016,
Database
Competition
Open

May

June
31 May 2016,
• Database
Competition
Closed
•Start Judging

July

September

23 Sept 2016,
Award Winning
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Email : info@innovation.id / info@bic.web.id
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LAIN – LAIN

Kriteria Penjurian
Delapan (8) kriteria penilaian + R/V Juri

1.

Originalitas Ide Inovasi

2.

Daya Saing / Keunggulan Inovasi

3.

Relevansi bagi “17 UN Sustainable Dev. Goals”

4.

Sustainability: “Economic – Social – Enviromental”

5.

Potensi Pengembangan Inovasi (Expandability)

6.

Kesiapan Untuk Penyebar-luasan (Scalability)

7.

Respons / Penerimaan oleh Pengguna

8.

Respons / Dukungan dari Investor / Sponsor
----------Rekomendasi / Veto Juri

I. Originalitas Ide Inovasi / Invensi
Sisi Pandang : Inovator / Inventor

Semakin baru dan orisinil ide inovasi semakin bernilai. Kebaruan
bisa dari sisi sains / teknologi (invensi), tapi bisa kebaruan dari sisi
aplikasinya (inovasi), atau bisa kedua-duanya.
Nilai:
1) Ide inovasi sudah umum dan sering dipublikasikan, originalitasnya
biasa-biasa saja
2) Ide invensinya kemungkinan tidak baru, tapi aplikasinya menjadi
proposal inovasi boleh dikatakan baru
3) Proposal inovasi seperti ini bisa dikatakan baru dan orisinil,
setidaknya di Indonesia
4) Proposal inovasi ini menurut saya baru dan orisinil, bahkan
mungkin di seluruh dunia

II. Daya Saing / Keunggulan Inovasi
Sisi Pandang : Kompetitor / Pelaku Dalam Bidang Tersebut

Nilai semakin besar, kalau inovasi menawarkan sesuatu yang berbeda
(differentiated) dan unggul (superior) sehingga berpeluang mengambilalih, atau menggantikan produk, proses, atau metoda yang saat ini
umum berlaku.
Nilai:
1) Daya saing / keunggulan tidak signifikan, sehingga tidak dapat
diharapkan menggantikan teknologi yang ada.
2) Terdapat beberapa keunggulan yang berpeluang menggantikan
teknologi yang ada karena pertimbangan keekonomian, atau sosial,
atau kelestarian lingkungan secara terbatas
3) Inovasi ini bisa berpeluang mengambil-alih atau menggantikan
teknologi yang ada, mungkin dalam jangka lebih panjang
4) Inovasi ini sangat superior baik secara ekonomi, sosial maupun
lingkungan, dan siap menggantikan teknologi yang ada

III. Relevansi bagi Pencapaian “17 UN
Sustainable Development Goals (17 UN-SDG)”
Sisi Pandang: Sasaran Pembangunan Berkelanjutan (UN-SDG)

Relevansi dari proposal inovasi dalam konteks upaya mendukung atau
mencapai satu atau lebih “17 UN-SDG”. Semakin banyak relevansinya bagi
pencapaian ke 17 sasaran UN-SDG, nilai inovasi semakin tinggi.
Nilai:
1) Proposal inovasi tidak secara jelas menunjukkan relevansinya
dengan upaya pencapaian17 UN-SDG
2) Proposal inovasi menjelaskan relevansinya dengan satu atau lebih
upaya pencapaian 17 UN-SDG
3) Proposal inovasi menunjukkan relevansi dan potensinya untuk
pencapaian 17 UN-SDG dalam konteks Indonesia
4) Proposal inovasi secara jelas menunjukkan relevansi dan potensinya
untuk 17 UN-SDG, didukung dengan angka-angka dan strategi.

IV. Sustainability: “Economic – Social –
Enviromental ” Sekaligus
Sisi Pandang: Visi Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Dev.)

Nilai tambah tidak hanya bersifat komersial atau ekonomis, tapi juga bisa
dari nilai sosial kemanusiaan, dan nilainya bagi kelestarian lingkungan,
sering disebut dengan “Triple Bottom Line”: People – Planet - Profit.
Nilai:
1) Inovasi tidak menunjukkan ke tiga dimensi Triple Bottom Line; hanya
pertimbangan ekonomi / komersial atau sosial atau lingkungan saja
2) Secara implisit inovasi mempertimbangkan dimensi Triple Bottom Line,
namun tidak secara jelas diuraikan / dinyatakan
3) Inovasi menunjukkan pertimbangan Triple Bottom Line: nilai tambah
ekonomis / komersial, nilai tambah sosial dan lingkungan.
4) Inovasi dengan jelas menunjukkan adanya visi pembangunan
berkelanjutan: nilai tambah ekonomi – sosial – lingkungan sekaligus.

V. Potensi Pengembangan Inovasi Lebih
Lanjut (Expandability)
Sisi Pandang: Technopreneurs
“Universalitas” untuk dikembangkan ke berbagai sektor / aplikasi lain,
bahkan dijadikan dasar untuk pengembangan karya inovasi (baru) lainnya.
Semakin berpotensi dikembangkan semakin baik
Nilai :
1) Inovasi bersifat spesifik, sepertinya memang tidak dirancang untuk
dikembangkan ke sektor atau aplikasi lainnya.
2) Potensi pengembangan inovasi ke sektor atau aplikasi lain ada, namun
tidak cukup jelas disampaikan
3) Potensi pengembangan inovasi ke sektor lain, atau ke aplikasi lain
dengan jelas disampaikan dengan contoh / rencana.
4) Inovasi bersifat “universal”, pengembangan ke sektor / aplikasi /
inovasi lain terbuka lebar dan “mudah” untuk dibayangkan.

VI. Kesiapan Untuk Penyebar-luasan
(Scalability)
Sisi Pandang: Business / Development Professionals
Kesiapan inovasi untuk disebar-luaskan secara massal; dengan resiko
kegagalan yang minimal. Semakin baik scalability, semakin tinggi nilai
inovasinya
Nilai:
1) Proposal tidak menjelaskan status scalability dari inovasi ini.
2) Penyebar-luasan aplikasi inovasi telah dilakukan secara terbatas
3) Penyebar-luasan aplikasi inovasi secara massal telah teruji, dan siap
disebar-luaskan dalam skala nasional
4) Inovasi telah teruji diaplikasikan dalam skala nasional, bahkan telah
siap atau telah diaplikasikan secara internasional.

VII. Respons / Penerimaan oleh Pengguna
Sisi Pandang: Consumer / User
Penilaian bersifat spontan, subjektif, dan menuruti “kata hati”. Inovasi yang
disajikan dengan lebih jelas , lebih meyakinkan, dan “menarik hati”
bernilai lebih tinggi
Nilai:
1) Saya tidak tertarik, atau tidak yakin pada nilai inovasinya, bagi
masyarakat
2) Saya melihat adanya nilai inovasi, tapi menurut saya belum cukup
menarik hati, atau mungkin perlu pengembangan lagi
3) Inovasi ini menarik / bernilai, dan berpotensi dikembangkan agar
memberi manfaat bagi masyarakat
4) Inovasi ini “exciting”, dan pasti bermanfaat bagi masyarakat; saya
tidak sabar untuk melihat /mencoba sendiri

VIII. Respons / Dukungan Investor / Sponsor /
Donatur (Institusional)
Sisi Pandang: Investor / Sponsor / Donatur
Penilaian bersifat rasional / kontekstual ( relevan dengan situasi saat ini).
Menggambarkan judgement penilai / juri sebagai lembaga investasi
atau sponsor atau donatur.
Nilai:
1) Saya tidak tertarik untuk mendukung proposal inovasi ini
2) Saya perlu mempelajari lagi kemungkinan mendukung proposal
inovasi ini
3) Saya akan mendukung proposal inovasi ini
4) Saya pasti mendukung inovasi 'blue-chips' ini

Rekomendasi / Veto Juri
A. Tidak layak untuk dipilih
B. Inovasi sebaiknya tidak dipilih, karena:
.......... (berikan catatan Anda)
C. Inovasi boleh dipertimbangkan, asalkan: .......... (berikan catatan
Anda)
D. Inovasi saya usulkan dipilih, karena:
........... (berikan catatan Anda)

