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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur  kami ucapkan  ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta’ala Tuhan Yang Maha Esa 
atas terbitnya buku  kedua  Pedoman  Seleksi  Teknologi  Yang  Dimanfaatkan di Industri  
Tahun  Anggaran 2017. Buku  ini  kami  harapkan   akan  memberi   kontribusi terhadap 
tercapainya daya saing nasional. Era masyarakat ekonomi ASEAN dimana kawasan ASEAN 
akan menjadi pasar terbuka berbasiskan produksi, aliran barang dan jasa serta investasi 
bergerak bebas, maka keunggulan komparatif dan kompetitif suatu negara akan sangat 
menentukan untuk menang dalam persaingan. Namun, Era baru tentu saja tidak selalu 
berkaitan dengan kompetisi, namun lebih dari itu era ini banyak melahirkan komunitas 
masyarakat yang berkaitan erat dengan aktifitas penelitian, pengembangan dan inovasi. Jika 
hanya mengandalkan modal kekayaan sumberdaya alam (SDA) saja dirasakan tidak cukup, 
perlu melakukan sinergitas antara modal SDA yang dimiliki dan peningkatan kemampuan 
sumberdaya manusia untuk mengelolanya sehingga mampu menciptakan basis-basis 
keunggulan kompetitif secara berkelanjutan.  
 
Menurut World Economic Forum (WEF) tahun 2015-1016 daya saing Indonesia berada pada 
peringkat 41, turun dari posisi ke 37. Tiga dari 12 pilar yang menjadi indikator untuk mengukur 
daya saing bangsa adalah ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan Pendidikan Tinggi, 
dimana salah satunya adalah kesiapan teknologi dan inovasi. Tentu saja, Indonesia harus 
sege ra lakukan pembenahan berkaitan dengan penelitian, pengembangan dan inovasi 
teknologi agar bergeser dari negara eficiency-driven, dimana negara yang perekonomiannya 
berbasiskan kepada proses produksi yang efisien menjadi negara innovation-driven sejajar 
dengan negara-negara maju.  
 
Kesadaran akan pentingnya pemanfaatan IPTEK dan penguatan inovasi dalam upaya 
mendorong peningkatan daya saing bangsa untuk membawa kemakmuran dan kesejahteraan 
rakyat menjadi dasar untuk mendekatkan dunia perguruan tinggi, lembaga penelitian, industri 
dengan inovasi. Berkaitan dengan inovasi, maka perlu membangun dan melaksanakan 
penguatan inovasi secara holistik, maka dibutuhkan instrumen kebijakan yang dapat 
memberikan stimulasi para aktor inovasi yang berada di pemerintah, lembaga 
litbang/perguruan tinggi dan industri.  
 
Saat ini perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah telah banyak menghasilkan hasil-
hasil riset di bidang fokus energi, transportasi, pertahanan dan keamanan, teknologi informasi 
dan komunikasi, bahan baku dan material maju, pangan, kesehatan dan obat sehingga 
dibutuhkan kebijakan untuk mensinergiskan berbagai stakeholder sehingga riset yang 
dihasilkan dapat didorong menjadi produk inovasi dan mampu memberikan kontribusi dalam 
perekonomian nasional.  
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Dalam konteks itu, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) 
terus menerus meningkatkan peran dan fungsinya sebagai regulator, fasilitator dan mediator 
dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi penguatan inovasi. Peran lembaga 
litbang/perguruan tinggi juga terus didorong untuk bersinergi memperkuat inovasi. Sejalan 
dengan komitmen tersebut maka untuk mendorong gairah inovasi maka eksistensi 
kemampuan industri didukung secara berkelanjutan dengan diberikan stimulan berupa 
pendanaan insentif agar mampu meningkatkan jumlah teknologi yang dimanfaatkan di industri 
sehingga mampu menggairahkan iklim investasi. Kemenristekdikti sangat fokus melahirkan 
kebijakan yang mengintegrasikan semua stakeholder dan aktor inovasi dalam upaya 
memperkuat sistem inovasi nasional.  

 
Kami berharap buku panduan ini dapat bermanfaat  sebagai acuan bagi lembaga litbang 
dan industri dalam melaksanakan  pemanfaatan  dan pendayagunaan  teknologi  lembaga 
litbang di industri. 

 
 

Jakarta, Oktober 2016 
 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 
Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 
 
 

1.1. Latar Belakang 
 

Di era globalisasi, inovasi teknologi merupakan salah satu faktor penggerak 

utama keberhasilan dalam memenangkan persaingan global. Inovasi 

teknologi muncul sebagai driver utama pembangunan nasional. Namun 

dalam konteks tersebut, cara terbaik untuk mendorong pembangunan secara 

berkelanjutan dengan inovasi teknologi tidak tepat jika tidak 

mempertimbangkan masalah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). 

Definisi Iptek menurut persepsi masyarakat sekitar 76% mengatakan iptek 

sebagai penemuan, Iptek berkaitan dengan perbaikan kehidupan manusia 

sekitar 62% dan Iptek untuk melakukan perubahan 46%1). Artinya, iptek 

menjadi bagian dalam proses pembangunan nasional yang berkelanjutan.  

 

Berkaitan dengan hal tersebut, paradigma pembangunan ekonomi suatu 

bangsa memasukkan iptek sebagai modal dasar selain sumber daya alam dan 

tenaga kerja. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) 2015 – 2019, disebutkan bahwa salah satu misi pemerintah adalah 

mewujudkan bangsa yang berdaya saing.  Misi ini dapat dicapai melalui 

pembangunan sumber daya manusia, meningkatkan penguasaan iptek melalui 

penelitian, pengembangan dan penerapan di industri untuk menghasilkan 

produk berdaya saing.  Oleh karena itu, arah pembangunan nasional 2015 – 

2019 adalah membangun keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis 
pada sumber daya alam, SDM yang berkualitas dan kemampuan iptek.  

																																																													
1	Sumber	:	Amelia,	Mia	dkk	2015	Persepsi	Masyarakat	Indonesia	Terhadap	IPTEK,	LIPI	
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Berdasarkan arah pembangunan nasional yang ditentukan dalam RPJMN 

2015-2019, maka Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

(kemenristekdikti) berupaya meningkatkan penerapan pada sektor produksi 

untuk meningkatkan inovasi nasional.  Salah satu upaya yang dilakukan adalah 

memfasilitasi penguatan kerja sama swasta/industri dan Litbang (LPNK/KL/PT). 
Hal ini sangat penting agar terjadi transfer iptek diantara kedua pihak.  

Namun, saat ini peringkat daya saing Indonesia mengalami penurunan 

berdasarkan data International Institute For Manajemen Development 
(IMD 2016) peringkat daya saing Indonesia turun 6 peringkat, dari peringkat 

42 ke peringkat 48. Kemudian menurut World Economic Forum (WEF) 

pada tahun 2016 dari urutan 34 menjadi 37 dari 140. Menurut Global 

Innovation Index (GII) pada bulan Agustus 2016 Indonesia berada pada 

level 88 dari 128 negara. Kondisi ini tentu saja merupakan tantangan yang 

harus di jawab bersama, mengingat potensi Indonesia baik dari sisi sumber 

daya alam maupun jumlah penduduk terbesar di dunia. 

 

Salah satu permasalahan yang dihadapi, masih banyak hasil kegiatan riset 

yang dilaksanakan oleh Litbang (LPNK/KL/PT) baru mencapai tahapan uji alfa 

(pengembangan prototipe, replikasi dan uji laboratorium) dan beta (uji lapangan 

dan pengembanan lebih lanjut) namun belum sampai pada tahapan difusi. 

Tahapan difusi ini adalah teknologi yang dihasilkan sudah diterapkan oleh 

pengguna, inisiasi komersialisasi, pengembangan pasar dan komersialisasi 

lebih lanjut. Pada tahapan ini, diperlukan berbagai pengujian untuk memenuhi 

standar yang sesuai dengan keinginan pasar.  

Selanjutnya, interaksi antara industri dan lembaga penelitian dipandang perlu 

untuk ditingkatkan, mengingat Kondisi yang ada saat ini adalah banyaknya  

hasil iptek litbang yang tidak diiringi   dengan   pemanfaatan   secara   

optimal   oleh   industri.   Beberapa industri  besar  mempunyai   

ketergantungan   pada  teknologi  dari  negara asing. Sementara lembaga 
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litbang nasional belum sepenuhnya mampu menyediakan teknologi yang 

diperlukan oleh industri.   Lembaga litbang seringkali  terkendala  dalam  

proses  penerapan  yang  memerlukan  biaya yang tidak sedikit. Proses alih 

teknologi menjadi kendala kedua belah pihak untuk  menerapkan   hasil  

penelitian   dalam  proses  produksi  di  industri. Pengujian  skala pilot, 

skala produksi, standardisasi,  sertifikasi,  modifikasi, rekayasa teknologi, 

pelatihan teknis, merupakan beberapa contoh tahapan penerapan yang 

harus dilalui oleh hasil litbang menuju hilirisasi. 

 

Besarnya  biaya  penerapan   seringkali  membawa  industri  untuk  

berfikir ulang dalam  penerapan  hasil iptek litbang  dalam  negeri.  Industri  

dengan pemahaman bisnis yang kuat, beranggapan bahwa membeli 

teknologi dari luar negeri bisa jadi lebih menguntungkan  dibanding  

menggunakan  hasil iptek  litbang  dalam  negeri.  Ketergantungan  semakin  

besar  pada  negara asing  penghasil  teknologi  dan  kurangnya  

pemanfaatan   teknologi  hasil litbang dalam negeri2, menjadi salah satu 

faktor lemahnya daya saing Indonesia   jika   dibandingkan   dengan   

negara   lain.   Mengingat   masih kurangnya   jumlah   pemanfaatan   

teknologi   di  industri   maka  diperlukan sebuah instrumen  untuk 

meningkatkan  pemanfaatan  teknologi  di industri. Sesuai   dengan   UU  

No.  18  tahun   2002,   Pasal   21,  pemerintah   dan pemerintah  daerah 

berperan  mengembangkan  instrumen  kebijakan. Instrumen kebijakan 

sebagaimana dimaksud dapat berbentuk dukungan sumber daya, 

dukungan dana, pemberian insentif, penyelenggaraan program iptek, 

dan pembentukan lembaga. 
 

Dalam   rangka   mendukung   hal  tersebut,   maka   salah   satu   

instrumen kebijakan   yang   akan   dilaksanakan   untuk   meningkatkan   
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pemanfaatan teknologi di industri adalah pemberian insentif kepada 

industri yang memanfaatkan teknologi lembaga litbang kementerian 

lembaga/ perguruan tinggi/industri dalam negeri yang sudah memiliki 

prototipe teknologi, atau lembaga litbang pemerintah dan perguruan 

tinggi yang telah melakukan kerjasama dengan industri dan memiliki 

prototipe.  
 

Pemberian insentif telah dilakukan Kemenristekdikti sejak tahun anggaran 

2015. Insentif ini telah disambut dengan cukup baik oleh industri dan lembaga 

litbang/perguruan tinggi di Indonesia dilihat dari jumlah proposal yang terus 

meningkat. Oleh karena itu, Kemenristekdikti berkeinginan untuk 

meningkatkan dampak positif pemberian insentif ini terhadap penguatan daya 

saing Indonesia. Hal ini dicapai melalui perbaikan-perbaikan, terutama dalam 

hal panduan proposal, yang termaktub di dalam Buku Panduan Insentif 

Teknologi yang Dimanfaatkan di Industri 2017. 

1.2. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan  pemberian  insentif  adalah  untuk  mendorong hilirisasi teknologi 

hasil penelitian dan pengembangan (litbang) dan meningkatkan  kapasitas 

industri dalam memanfaatkan hasil litbang  dalam negeri. 
 

Sasaran pemberian insentif adalah meningkatnya jumlah teknologi 

lembaga litbang dalam negeri yang dimanfaatkan di industri. 
 

1.3. Landasan Hukum 
 

Peraturan perundang-undangan yang terkait dan menjadi dasar hukum 

adalah: 

1. UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, 
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Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 

2. UU No. 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian; 

3. PP 20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta 

Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan  oleh Perguruan  Tinggi 

dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan; 

4. PP  35  Tahun  2007  Tentang  Pengalokasian  Sebagian  Pendapatan 

Badan   Usaha   untuk   Kegiatan   Perkayasaan,   Inovasi   dan   Difusi 

Teknologi; 

5. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian 

Negara; 

6. Peraturan  Presiden  No. 13 Tahun 2015 Tentang  Kementerian  Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 13 Tahun 

2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi Tahun 2015 – 2019; Keputusan  Menteri  Riset, 

Teknologi, dan  Pendidikan  Tinggi Nomor: 341/M/Kp/V/2015  tentang   

Program   Insentif Teknologi yang Dimanfaatkan di Industri. 

1.4. Definisi 
 

Sesuai  dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2002, lembaga litbang dapat 

berupa organisasi yang berdiri sendiri, atau bagian dari organisasi 

pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, badan usaha, lembaga 

penunjang, dan organisasi masyarakat. Lembaga litbang yang dapat 

mengusulkan proposal adalah lembaga litbang pemerintah, pemerintah 

daerah, perguruan tinggi, badan usaha dan lembaga penunjang. 
 
 

Sedang menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2014, yang dimaksud 

dengan industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah 

bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga 
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menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih 

tinggi, termasuk jasa industri. 
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BAB 2 

PERSYARATAN SUBSTANSI, ADMINISTRASI DAN PROPOSAL 

 

2.1. Persyaratan Substansi 

1. Peserta yang dapat mengusulkan  proposal adalah :   

a. Industri yang memanfaatkan teknologi lembaga litbang dalam 

negeri yang telah memiliki prototipe teknologi.  

b. Lembaga litbang dengan syarat telah memiliki prototipe teknologi, 

dan memiliki perjanjian kerjasama (PKS) atau Memorandum Of 

Understanding  (MoU) dalam sebuah konsorsium yang melibatkan 

industri selama 1 (satu) tahun berjalan, telah dan melampirkan 

dokumen kerjasamanya; 

2. Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh industri harus sesuai dengan 

kompetensi bisnis inti dari industri bersangkutan (core business); 

3. Topik  inovasi teknologi  mengacu  pada  bidang-bidang sebagai 

berikut: Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pertahanan dan 

Keamanan, Energi, Transportasi, Pangan, Kesehatan dan Obat, 

Bahan Baku dan Material Maju. Penentuan bidang fokus sesuai 

dengan teknologi yang dikembangkan, contoh: 

Pemantauan Palpitasi Ringan Pada Pasien Pasca Operasi Jantung 

Judul ini tidak masuk bidang kesehatan namun masuk bidang TIK 

karena pengembangannya menggunakan teknologi komputerisasi.  

4. Kegiatan yang akan didanai meliputi pengujian pada skala produksi, 

sertifikasi produk, standardisasi produk, proses alih teknologi, audit 

teknologi, perijinan produksi, dan kegiatan lain yang terkait untuk 

mendorong trial production dari inovasi teknologi tersebut; 

5. Kegiatan yang diajukan dalam proposal yang diusulkan belum 
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pernah dan tidak sedang dibiayai oleh APBN/APBD, dibuktikan 

dengan surat pernyataan bermaterai. 

2.2. Persyaratan Administrasi 
 

1. Penulisan   proposal  sesuai  dengan  format  yang  ditentukan. 

2. Jumlah  proposal  yang disampaikan  4 rangkap  (1 asli dan 3 copy), 

beserta softcopynya. 

3. Dokumen pengesahan harus lengkap dan asli. 

4. Pelaksana  kegiatan  tidak  boleh  merangkap  sebagai  anggota  Tim 

Seleksi. 

5. RAB harus dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan  dan 

dirinci  (tidak  dibenarkan   dalam  bentuk  paket),  ini  dimaksudkan 

supaya terlihat kewajarannya dalam penggunaan dana. 

6. Pola penganggaran  mengikuti  Peraturan  Pemerintah  Tentang  Tarif 

PNBP/Standar Biaya Masukan (SBM)/Tarif BLU yang berlaku. 

7. Dana insentif tidak diperbolehkan untuk: membeli peralatan/barang   

modal (kecuali sewa peralatan); dan perjalanan dinas ke luar negeri. 

8. Dalam penyusunan RAB diwajibkan memperhitungkan  pajak sesuai 

peraturan perundang-undangan  yang berlaku. 

9. Proposal kegiatan dapat diajukan untuk jangka pembiayaan  hingga 3  

(tiga)  tahun,  namun  harus  tetap  mengikuti  mekanisme  seleksi  

pada setiap tahunnya. 

2.1.1. Syarat Peserta Industri:  
Bagi industri yang menjadi peserta diwajibkan melampirkan Akta Notaris, 
SIUP (Surat Izin Usaha Perindustrian) yang masih berlaku, NPWP 

Perusahaan, E-Faktur, TDP (Tanda Daftar Perusahaan) dan Profil 

Perusahaan (termasuk standarisasi yang sudah terpenuhi misalnya ISO, SNI, 

dan lain-lain). 
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2.1.2. Syarat Peserta Lembaga Litbang: 
Peserta lembaga litbang melampirkan surat dari pimpinan instansi 

berwenang dan daftar riwayat hidup peneliti yang sesuai dengan topik yang 

diusulkan. 

   
 
 

 
 

Gambar 2. Skema Program Insentif Teknologi yang Dimanfaatkan di Industri 
 
 

2.3. Proposal 
 

Proposal  yang  diusulkan  secara  garis  besar  menggambarkan 

pentingnya insentif teknologi yang akan dimanfaatkan oleh industri. 

Proposal terdiri dari: 

1. Cover Proposal (terlampir) 

2. Lembar Pengesahan (terlampir) 

3. Isi Proposal 

4. Lampiran 

 
Proposal ditulis dalam kertas A4 dan diketik dengan huruf Arial size font 

11, spasi 1,5 dan margin (kiri, atas, dan bawah 2,5 cm serta kanan 2 cm) 

dan wajib menjabarkan poin-poin sebagai berikut: 
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1. Ringkasan Proposal/Pendahuluan/Latar Belakang  

a. Alasan utama untuk inovasi yang diajukan. Apa kebutuhan pasar 

spesifik yang dipenuhi oleh inovasi ini? bagaimana cara inovasi 

tersebut menjawab kebutuhan pasar, peluang pasar, dan tantangan 

yang ada; 

b. Perkembangan teknologi (atau inovasi) kompetitor saat ini yang 

mendekati/serupa inovasi yang diajukan. Apa sajakah teknologi 

tersebut? Apa batasan/kelemahan dari kompetitor tersebut? 

c. Kontribusi inovasi yang diajukan terhadap kepentingan strategis 

Indonesia; 

d. Langkah-langkah terkait yang telah dilakukan oleh pengaju untuk 

menjawab kebutuhan pasar tersebut.  Apakah inovasi ini merupakan 

pengembangan dari teknologi yang sudah ada? Ataukah 

mengembangkan teknologi yang baru? 

2. Dampak yang lebih luas 

a. Identifikasi dan ukur manfaat ekonomi dari kegiatan ini bagi untuk 

orang-orang di luar kegiatan;  

b. Identifikasi dan ukur dampak sosial yang akan terjadi, baik positif 

maupun negatif pada kualitas hidup, pekerjaan inklusi/ekslusi sosial, 

pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan dan keamanan, 

regulasi, keragaman, dan dampak yang diharapkan pada visi 

pemerintah; 

c. Identifikasi dan ukur dampak lingkungan yang akan terjadi, baik positif 

atau negatif; 

d. Identifikasi dampak kegiatan terhadap daerah terkait (bila ada); 

3. Luaran, Peluang dan Kesadaran pasar  
a. Target pasar potensial terkait: 

• Domestik atau internasional atau keduanya? 

• Ukuran pasar (market size); 
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• Struktur dan dinamika pasar (misal segmentasi pasar), Pengguna 

potensial. 

• serta prediksi tingkat pertumbuhan dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahun. Apa posisi pasar dan lini produksi anda saat ini? 

• Rantai pasok/nilai utama (supply/value chain), model bisnis 

(business canvas), dan hambatan pasar (barriers to entry); 

b. Metode pemasaran: lisensi, spin-off, co-development, dan lain 

sebagainya?  

c. Untuk produk inovasi yang belum tercipta pasarnya: 

• Bagaimana anda memasarkan inovasi tersebut 

• Ukuran pasar 

d. Bagaimana Business trajectory (strategi usaha, lini produk, dan lain-

lain) dari industri yang bermitra 

4. Manajemen Kegiatan 

1. Peran, keahlian, dan pengalaman yang relevan dari masing-masing 

anggota tim 

2. Sumber daya, peralatan, dan fasilitas yang diperlukan dan bagaimana 

Anda memperolehnya dan memenuhi persyaratan industri 

3. Keahlian yang dibutuhkan yang belum dapat dipenuhi oleh tim. 

Bagaimana cara memperoleh keahlian tersebut. 

4. Kemitraan utama dan bentuk kerjasama dari industri/litbang yang 

akan mendorong pengembangan dan adopsi teknologi yang lebih 

cepat. Uraikan bentuk kerjasama yang dicapai. Kontribusi mitra 

terhadap kegiatan ini;  

6. Paket pekerjaan (work packages) utama dari kegiatan ini, mitra 

utama terkait paket tersebut, penanggung jawab, dan total biaya 

masing-masing paket pekerjaan; 

7. Garis besar rencana pelaksanaan kegiatan serta tonggak 

pencapaian (milestones) dengan rinci. Identifikasi ketergantungan 

antar paket pekerjaan dan tonggak pencapaian; 
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5. Inovasi 
1. Luaran yang dihasilkan: 

• fitur utama inovasi yang kompetitif; 

• pembeda utama dibanding teknologi pesaing;  

2. Fokus utama inovasi yang dihasilkan dan jenis inovasi. 

3. faktor yang menghambat pengembangan teknologi yang diajukan 

(freedom to operate) 

4. Hak atas kekayaan intelektual (HaKI):  

• Uraian hasil pencarian terhadap paten yang sudah ada (patent 

search) 

• HaKI lainnya yang akan digunakan dalam inovasi terkait. 

• Rencana perlindungan luaran dari kegiatan ini misalnya paten. 

 

6. Risiko (risiko utama kegiatan ini) 

1. Identifikasi risiko utama dan ketidakpastian dari kegiatan, termasuk 

risiko teknis dan manajerial; 

2. Cara mengatasi risiko tersebut; 

3. Hambatan untuk menghasilkan luaran seperti persyaratan peraturan, 

sertifikasi, masalah etika, cara mengatasi hambatan tersebut. 

4. Cara melakukan penjaminan mutu; 

7. Biaya dan manfaat  
1. Anggaran kegiatan yang diajukan; 

2. Kontribusi mitra yang akan membiayai kegiatan ini (cash dan in-kind); 

2.4. Lampiran 
Lampiran berisikan:  

1. Rincian Anggaran Belanja (RAB) 

2. Diutamakan menggunakan Business Model Canvas (Osterwalder 
et al., 2010). 

3. Profil Perusahaan; 
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4. Dokumen Kerjasama; 

5. Daftar Riwayat Hidup; 

6. Rekam jejak pengembangan teknologi yang telah dilakukan. 

Sehubungan pembiayaan kegiatan Insentif Teknologi yang Dimanfaatkan di 

Industri bersumber dari APBN maka penyusunan RAB mengikuti ketentuan 

yang terdiri atas: 
 

No. Mata Anggaran Uraian 
1. Gaji/Upah Meliputi belanja untuk honorarium  pelaksana 

kegiatan (penanggung jawab, anggota, 
pendukung) maksimal 20% dari anggaran yang 
diusulkan 

2. Belanja Bahan 
dan atau Jasa 

Bahan dan atau jasa yang dibutuhkan dalam 
kegiatan ini 

3. Belanja 
 

Perjalanan 
Meliputi belanja untuk perjalanan ke lokasi 
kegiatan yang secara langsung berkaitan 
dengan objek kegiatan, dan perjalanan dalam 
rangka persiapan serta koordinasi pelaksanaan 
kegiatan dengan sistem pembiayaan lumsump 
system, bukan untuk perjalanan ke luar 
negeri 

4. Belanja Lain-lain Meliputi belanja untuk rapat, pencetakan 
laporan, dan operasional pendukung 
pelaksanaan kegiatan. 

 

2.5. Hasil Kegiatan 
 

Hasil kegiatan yang diusulkan dapat berupa : 
 

1. Dokumen hasil pengujian skala produksi 
2. Dokumen standardisasi 
3. Dokumen sertifikasi 
4. Dokumen alih teknologi 
5. Dokumen audit teknologi 
6. Dokumen perijinan produksi 
7. Produk inovasi: trial production 
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BAB 3 

MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL 

 

3.1. Informasi Kegiatan 
Informasi kegiatan dapat diperoleh melalui: 

1. Situs  (website)  Kementerian  Riset,  Teknologi,  dan  Pendidikan  

Tinggi (Kemenristekdikti): www.ristekdikti.go.id;  

2. Buku  Pedoman  Program  Insentif  Teknologi  Yang  Dimanfaatkan  Di 

Industri Tahun 2017. 

3.2. Pengiriman Proposal 
 

Proposal dikirim dan diajukan ke: 

Sekretariat Insentif Teknologi Yang Dimanfaatkan Di Industri 
Tahun 2017 

 Gedung II BPPT Lantai 21 Jl. M.H. Thamrin 8 Jakarta 10340 

Telp. 021-3169875/08 Fax. 021-3148101 
 

Email : sek.inovasilitbangindustri@ristekdikti.go.id 
sek.inovasilitbangindustri@gmail.com  

 
Dengan subjek email : [BIDANG FOKUS]-[INSTANSI 
PENGUSUL]-[LIMA KATA PERTAMA JUDUL PROPOSAL]. 
 
Contoh :  
PANGAN-PT ABG-TEKNOLOGI AEROPONIK UNTUK BIBIT 
KENTANG 

 

3.3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan 
 

Jadwal  pelaksanaan  kegiatan  dapat dilihat melalui  website  Kementerian 

 Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (www.ristekdikti.go.id). 
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BAB 4  

TAHAPAN SELEKSI 
 
 
 
Seleksi terhadap proposal yang masuk dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : 

1.     Seleksi substansi 
 

2.     Presentasi  
 

3.     Fact finding 
 

4.     Seleksi administrasi 
 
 

4.1. Seleksi Substansi 
 

Seleksi substansi dilakukan oleh pakar independen yang berasal dari 

industri  dan non industri.  Unsur yang akan dinilai pada seleksi subtansi 

dapat dilihat pada persyaratan subtansi dan isi proposal (Bab 2); 
 

4.2. Presentasi  
 

Presentasi   dilakukan   bagi   proposal   yang   lulus   seleksi   substansi. 

Pelaksana   kegiatan   diwajibkan   menyusun   bahan   presentasi   dalam 

bentuk power point.  Total waktu presentasi yang disediakan untuk setiap 

proposal 30 menit, dengan waktu penyajian materi 10 menit dan diskusi 20 

menit.  

4.3. Fact Finding 
 

Fact finding dilakukan bagi pengusul yang lulus presentasi proposal dan 

untuk memastikan kesiapan pengusul dalam hal sarana, prasarana dan 

sumber daya manusia yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan. 
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Fact finding akan dilakukan bilamana diperlukan. 

4.4. Seleksi Administrasi 
 

Seleksi administrasi dilakukan untuk klarifikasi kelengkapan dokumen 

proposal dengan persyaratan yang telah ditentukan. Unsur yang akan 

dinilai pada seleksi administrasi dapat dilihat pada persyaratan 

administrasi (Bab 2). 
 

4.5. Penetapan Dalam Surat Keputusan 
 

Setelah memperoleh persetujuan, maka calon penerima insentif 

pemanfaatan teknologi di industri akan ditetapkan dalam Keputusan Direktur 

Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan 

Tinggi. 
 

4.6. Pengumuman Penerima Insentif 
 

Penerima insentif yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur 

Jenderal Penguatan Inovasi kemudian diumumkan pada situs 

www.ristekdikti.go.id atau melalui surat pemberitahuan kepada 

lembaga/instansi penerima. Keputusan pada setiap tahapan seleksi dan 

Keputusan p e n e r i m a  i n s e n t i f  tidak dapat diganggu gugat. 
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ALUR PROSES 

 
 

Gambar 3.  Diagram Alur Proses Seleksi 
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BAB 5  

PELAKSANAAN KEGIATAN 
 

 

5.1. Kontrak dan Pencairan Dana Insentif 
 

Pengusul   yang   proposalnya   dinyatakan   lulus   untuk   dibiayai   akan 

mengikat perjanjian atau kontrak dengan pengelola anggaran 

Kemenristekdikti. 

Dokumen  kontrak  berikut  seluruh  dokumen  pencairan  dana  insentif, 

harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan menguasai 

rekening  lembaga  pengusul  atau  yang  dikuasakan  (dengan 

menunjukkan Surat Kuasa). 
 
 Pembiayaan untuk Industri :  

Pembiayaan kegiatan akan dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap yaitu: 
 

1.  Tahap   I   (20%)   dibayarkan   dengan   menyampaikan    laporan 

kemajuan pekerjaan dengan prestasi minimal 25%. 

2.  Tahap   II   (50%)   dibayarkan   dengan   menyampaikan    laporan 

kemajuan dengan prestasi minimal 75%. 

3.     Tahap   III   (30%)   dibayarkan   dengan   menyampaikan   laporan 
 

akhir   dengan   prestasi   100%   (format   laporan   kemajuan/akhir 

terlampir). 

Pembiayaan untuk lembaga litbang :  

Tahap   I   (30%)   dibayarkan   dengan   menyampaikan    proposal 

kegiatan. 

2.  Tahap   II   (50%)   dibayarkan   dengan   menyampaikan    laporan 

kemajuan dengan prestasi minimal 30%. 
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3.     Tahap   III   (20%)   dibayarkan   dengan   menyampaikan   laporan 
 

kemajuan   dengan   prestasi   100%   (format   laporan   kemajuan 

terlampir). 

5.2. Monitoring dan Evaluasi  
 

Monitoring  progress dan evaluasi dilakukan  oleh Tim Kemenristekdikti  

yang terdiri dari pakar independen, serta tim administrasi. Aktivitas 

monitoring progress dan evaluasi ini ditujukan untuk memantau dan 

mengevaluasi kemajuan atau perkembangan pelaksanaan kegiatan, serta 

masalah yang dihadapi, antara lain: 

a.  Kesesuaian  pelaksanaan  kegiatan  yang  telah  dilakukan  dengan 

rencana; 

b.     Kemajuan pelaksanaan kegiatan; 
 

c.  Permasalahan      yang      dihadapi      lembaga      dan      alternatif 

penyelesaiannya. 

d.     Administrasi/manajemen  penyelenggaraan kegiatan 
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                                            BAB 6  

PENUTUP 
 
 

Dokumen ini wajib diacu oleh setiap pengusul dan pihak-pihak lain yang terlibat 

di  dalam   perencanaan,   pelaksanaan,   pengendalian,   dan   evaluasi   Insentif 

Teknologi yang Dimanfaatkan di Industri. Penyempurnaan terhadap dokumen ini 

akan dilakukan secara periodik sesuai dengan perkembangan keadaan, 

penyesuaian  dengan  peraturan  yang  berlaku,  serta  pengalaman-pengalaman 

yang akan diperoleh. 
 
 

Dengan  mengajukan  proposal  pemanfatan  teknologi  hasil  litbang  di  industri, 

maka   lembaga   pengusul   secara   otomatis   menyatakan   kesediaan   untuk 

sepenuhnya mematuhi seluruh prosedur seleksi, monitoring dan evaluasi. 

Kerjasama dan sinergi yang baik antara Kementerian Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan   Tinggi   dengan   Lembaga   Penerima   Insentif   akan   membantu 

lancarnya  program  Insentif  Teknologi  yang Dimanfaatkan  di Industri  agar bisa 

berdampak bagi peningkatan pemanfaatan hasil litbang di industri. 
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LAMPIRAN 
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PROPOSAL 

 
 

Lampiran 1 : Cover Proposal 
 
 
 

PROPOSAL 
TEKNOLOGI YANG DIMANFAATKAN DI 

INDUSTRI 
 
 
 

(…………………..Judul…………..……..) 

No:…………(Diisi Panitia) 

Bidang Fokus : …………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(………………….Nama Lembaga…………….) 
(………………..Alamat Lengkap……………..) 

 
Tahun …….. 
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Lampiran 2 : Lembar Pengesahan 
 

LEMBAR PENGESAHAN 
……………………………………. 

(Diisi Judul Kegiatan) 
(Diisi Jenis Kegiatan, lihat 3.4) 

 
Bidang Fokus : Pangan/Kesehatan dan 

Obat/Energi/Transportasi/Hankam/Material Maju/TIK/Maritim 
 

Keterangan Penanggung Jawab di Perusahaan/ Industri 
Nama Perusahaan/ Industri/litbang :  
Nama Pimpinan Perusahaan/ 
Industri/litbang 

:  
Nama   Penanggung   Jawab 
kegiatan 

:  
Pusat/ Divisi pelaksana 
kegiatan 

:  
Alamat :  
Telepon/HP/Faksimil/e-mail :  

 
Keterangan Lembaga Mitra 

Nama Lembaga Mitra :  
Nama Pimpinan Pusat/ Divisi :  
Pusat/ Divisi :  
Alamat :  
Telepon/HP/Faksimil/e-mail :  

 
Rekapitulasi Biaya 

No Uraian Jumlah Persentase 
1. Gaji dan Upah   
2. Bahan Habis Pakai   
3. Perjalanan   
4. Lain-Lain   

 Total   
Setuju Diusulkan 

Penanggung Jawab Kegiatan di 
Industri 

 
 

……… ……………….. 

Pimpinan Pusat/ Divisi Lembaga 
Mitra 

 
 

……… ……………….. 
Mengetahui, 

Pimpinan Perusahaan/ Industri 
 

.......……………… 
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Lampiran 3 : Rincian Anggaran Belanja 
 
GAJI DAN UPAH (maksimum 20%) 

 

No. 
 

Pelaksana 
 

Jumlah Jam/ 
Minggu 

 

Honor/Jam 
 

Total 

1.      
2.      

dst      
 Jumlah Biaya  

 
BAHAN DAN ATAU JASA 

 

No. 
 

Bahan 
 

Volume Biaya 
Satuan 

 

Total 

1.     
2.     

dst     
 Jumlah Biaya  

 
PERJALANAN (Tidak untuk perjalanan luar negeri) 

 

No. 
 

Kegiatan 
 

Volume Biaya 
Satuan 

 

Total 

1.     
2.     

dst     
 Jumlah Biaya  

 
LAIN-LAIN 

 

No. 
 

Kegiatan 
 

Volume Biaya 
Satuan 

 

Total 

1.     
2.     

dst     
 Jumlah Biaya  
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Lampiran 4 : Outline Laporan Kemajuan/Laporan Akhir 
 

Cover 
Lembar Identitas dan Pengesahan 
Ringkasan 
Kata Pengantar 
Daftar Isi 
Daftar Tabel. 
Daftar Gambar. 
BAB 1. PENDAHULUAN. 
BAB 2. TUJUAN DAN MANFAAT. 
BAB 3. METODE DAN ALUR PENERAPAN DI INDUSTRI 
BAB 4. HASIL DAN ANALISA KEGIATAN. 
BAB 5. KESIMPULAN 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN : Photo (Kegiatan, Hasil/Produk Riset/Prototipe) 
Soft copy Laporan. 
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Lampiran 5: Monitoring dan Evaluasi 
 

 

FORMULIR MONITORING DAN EVALUASI 

Judul Kegiatan  

Industri/lembaga litbang  

Lokasi  Kota/Kabupaten …..; Propinsi …………. 

Nama dan Jabatan perwakilan 
industri/litbang yang menerima tim 
monev 

  

Telepon/ Hp/ Email   

Tanggal Monitoring dan Evaluasi  

Ringkasan kegiatan (abstrak dan luaran, sesuai proposal) 
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Kerangka Logis (Mengacu pada Proposal) 

 
KELENGKAPAN ADMINISTRASI INDIKATOR SUBSTANSI BUKTI 

ASUMSI/ 
PRAKONDISI 

Luaran Akhir (T3) 
/Prestasi 100% 

    

Luaran T2/Prestasi 
55% 

    

 Luaran 
T1/Prestasi 25% 

    

Aktivitas 
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Capaian Luaran (dibuat sesuai jumlah luaran) 

Luaran 
 

Penjelasan 

 

Capaian 

Indikator Substantif Nilai 

  

  

  

  

Hasil Observasi (diisi oleh 
evaluator) 

 

Bukti 

Laporan kemajuan pekerjaan, foto, dan dokumen pendukung (terlampir) 

Penanggung Jawab Koordinator Pelaksana 
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Risiko dan Rencana Mitigasi 

Risiko 

Klasifikasi 

Penjelasan Dampak/Alasan Klasifikasi Rencana Mitigasi PIC 

B S R 

        

        

        

        

        

        

B = Besar; S = Sedang; R = Rendah 
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Rencana Tindak Lanjut 

Aktivitas Dokumen Pendukung PIC Waktu 
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Rekomendasi Evaluator 

 

 

Tanggapan Penerima Insentif 

 

 

…,  September 2016 

 

 

 

(………………………..)            (…………………………..) 
            Evaluator    
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Lampiran 6 : Business Model Canvas 
 
 

Diadaptasi dari (Osterwalder et al., 2010) 

Mitra Utama Kegiatan Utama Value Propositions Hubungan Pelanggan Segmen Pasar 

Sumber Daya Channels 

Struktur Biaya Penghasilan dan Dampak 


