Panduan Kompetisi Inovasi Mahasiswa (Innovaction) UI 2017
Kompetisi Inovasi Mahasiswa atau biasa disebut dengan Innovaction UI
2017 merupakan perlombaan karya inovasi yang diselenggarakan
Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis (DIIB UI) sejak tahun 2015. Kompetisi
ini dilakukan sebagai wujud nyata kontribusi DIIB terhadap terciptanya
iklim inovasi yang maju di lingkungan Universitas Indonesia.
Dalam ajang ini, mahasiswa Universitas Indonesia diharapkan dapat
mengolah sumber daya dan potensi yang dimiliki bangsa Indonesia. Hasil
karya inovasi juga diharapkan dapat membantu Universitas Indonesia
mewujudkan salah satu visinya yaitu sebagai perguruan tinggi pusat
penciptaan karya inovasi.
a. Tujuan Kegiatan


Membangun

kesadaran

mahasiswa

Universitas

Indonesia

akan

pentingnya inovasi bagi pembangunan bangsa Indonesia


Meningkatkan

kepekaan

permasalahan

lingkungan,

mahasiswa

terhadap

kemasyarakatan,

permasalahan-

dan

kebangsaan

sehingga memicu untuk menyelesaikannya melalui berkarya dan
berinovasi


Menjadikan ajang kompetisi sebagai wahana komunikasi, sosialisasi,
dan kerja sama antar fakultas di Universitas Indonesia

b. Luaran Kegiatan


Meningkatkan jumlah karya inovasi mahasiswa Universitas Indonesia



Meningkatkan jumlah KI (Kekayaan Intelektual) dari Universitas
Indonesia



Diseminasi Karya Inovasi melalui pameran riset dan inovasi tahunan
Universitas Indonesia

c. Kategori Perlombaan
Perlombaan dibagi dalam 2 kategori:


Innovaction UI 2017 Kategori Pengembangan Ide
Kategori perlombaan ini dilakukan untuk memfasilitasi mahasiswa UI
mengembangkan ide inovasi yang mereka miliki, tanpa harus
memiliki prototipe sebelumnya.
Dalam kategori ini, mahasiswa akan diberikan pemahaman
mengenai

inovasi

melalui

Program

Pelatihan

Inovasi

dan

Kewirausahaan (PIK) Dasar sampai dengan Lanjutan. Program ini
diharapkan mampu menghasilkan suatu produk inovasi yang dapat
dikomersialisasikan, dan mampu mencapai Level 3 TRL (Technology
readiness levels)1.
Peserta yang ingin mengikuti kategori ini harus membuat Pra-Proposal
yang sudah dapat di download di www.diib.ui.ac.id, setelah lolos pada
tahap ini, peserta diwajibkan mengikuti PIK Dasar dan Lanjutan untuk
mematangkan konsep dan ide inovasi yang diajukan. Setelah mengikuti
rangkaian kegiatan PIK Dasar dan Lanjutan peserta akan membuat
proposal dan akan ditentukan 20 besar pemenang, dengan pendanaan
sebesar 35,000,000 per-kelompok.

1

. Penjelasan mengenai TRL akan diberikan pada lampiran panduan ini.

Pra proposal

PIK Dasar

PIK Lanjutan

Pembuatan Proposal

Seleksi Proposal

Pengumuman Pemenang

Monitoring dan Evaluasi

Pameran



Innovaction UI 2017 Kategori Pengembangan Prototipe
Kategori perlombaan ini dilakukan untuk memfasilitasi mahasiswa UI
mengembangkan prototipe (minimal TRL 3) yang telah dimiliki,
untuk dikembangkan dengan uang pendanaan yang diberikan,
sehingga mampu mengembangkan prototipe tersebut sampai
pada TRL 7.
Peserta yang ingin mengikuti kategori ini harus mempresentasikan
prototipe yang mereka miliki di hadapan para juri, apabila lolos
pada tahap presentasi akan masuk kedalam tahap pembuatan
proposal yang sudah dapat di download di www.diib.ui.ac.id.
Setelah mengikuti rangkaian kegiatan tersebut, proposal peserta
akan di-review untuk dapat masuk kedalam tahap selanjutnya,
yaitu

Pelatihan

Pengambangan

TRL

melalui

kegiatan

Temu

Inovator. Dalam kegiatan tersebut diharapkan peserta akan
semakin paham tentang maksud dan tujuan TRL dan level-level
yang tercakup di dalamnya, setelah kegiatan ini mahasiswa akan
kembali mempresentasikan prototipe mereka, yang berlandaskan

pada pengukuran TRL. Akan ditentukan 20 besar pemenang,
dengan pendanaan sebesar 40,000,000 per-kelompok.
Seleksi Presentasi

Proposal

Pelatihan TRL

Presentasi

Penentuan Pemenang

Pendanaan

Monitoring dan Evaluasi

Pameran

d. Syarat Peserta


Kompetisi ini terbuka untuk mahasiswa S1 dan Vokasi Universitas
Indonesia



Peserta adalah kelompok yang terdiri dari 2-5 mahasiswa



Anggota kelompok harus berasal dari setidaknya 2 fakultas yang
berbeda
*NB: Saat mengajukan Pra-Proposal pada Kategori Pengembangan
Ide peserta tidak harus sudah memiliki kelompok, kelompok ndapat
dicari pada kegiatan PIK Dasar

e. Materi yang Dapat Dipelajari


Introduction to Innovation
Bertujuan untuk memperkenalkan mahasiswa Universitas Indonesia
terhadap jenis-jenis karya inovasi yang dapat diikutsertakan dalam
Kompetisi Inovasi Mahasiswa UI 2016.



Creating Idea
Bertujuan untuk membantu mahasiswa berfikir secara kreatif
sehingga dapat memunculkan sebuah ide inovatif yang sesuai
dengan kebutuhan masyarakat.



Market Research
Bertujuan untuk memberikan gambaran pada mahasiswa untuk
lebih peka terhadap kebutuhan pasar, sehingga karya inovasi yang
dihasilkan sesuai dengan keinginan pasar untuk mempermudah
komersialisasi karya tersebut.



Borang riset pasar
Berupa borang penelitian pemasaran untuk menggambarkan
potensi pasar, perkiraan potensi pasar, dan tren bisnis yang sedang
berkembang, nantinya hasil riset ini akan dilampirkan dalam
proposal yang diajukan.
Materi yang harus dipejari ini dapat di unduh bersamaan dengan
template proposal Kompetisi Inovasi Mahasiswa UI 2016.

f. Prosedur Pengiriman Proposal


Kategori Pengembangan Ide

Softcopy proposal dikirimkan ke inovasi.diib@gmail.com , paling
lambat 15 April 2017.
Kirimkan dengan format: Nama Ketua Kelompok_Judul Karya Inovasi.


Kategori Pengembangan Prototipe

Presentasi awal akan dilakukan tanggal 25 April 2017, dengan lebih
dahulu mengirimkan foto prototipe ke email inovasi.diib@gmail.com ,
paling lambat 23 April 2017.
Kirimkan dengan format: Nama Ketua Kelompok_Nama Prototipe
g. Tanggal-tanggal Penting
Kategori Pengembangan Ide

Pra proposal
1 - 15 April 2017

PIK Dasar
15 dan 30 April 2017

PIK Lanjutan
1 dan 15 Mei 2017

Pembuatan Proposal
15 Mei - 31 Mei

Seleksi Proposal
5,6,7, Juni 20`7

Pengumuman Pemenang
12 Juni 2017

Monitoring dan Evaluasi
11 - 12 Oktober 2017

Pameran
November 2017

Kategori Pengembangan Prototipe
Seleksi Presentasi
20 April 2017

Proposal
1 Mei - 10 Mei 2017

Pelatihan TRL
15 Mei 2017

Presentasi
23 Mei 2017

Penentuan
Pemenang
2 Juni 2017

Monitoring dan
Evaluasi
2 - 3 Oktober 2017

Pameran
November

Lampiran

9 Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)
(TRL, Technology Readiness Level)
TKT

Penjelasan

Sistem benar-benar

Aplikasi (penerapan) teknologi secara nyata

teruji/terbukti melalui

dalam bentuk akhirnya dan di bawah kondisi

keberhasilan

yang dimaksudkan (direncanakan)

pengoperasian

sebagaimana dalam pengujian dan evaluasi
operasional. Pada umumnya, ini merupakan

9

bagian/aspek terakhir dari upaya
perbaikan/penyesuaian (bug fixing) dalam
pengembangan sistem yang sebenarnya.
Contoh-contohnya termasuk misalnya
pemanfaatan sistem dalam kondisi misi
operasional.

8

Sistem telah lengkap

Teknologi telah terbukti bekerja/berfungsi dalam

dan memenuhi syarat

bentuk akhirnya dan dalam kondisi

(qualified) melalui

sebagaimana yang diharapkan. Pada

pengujian dan

umumnya, TKT ini mencerminkan akhir dari

demonstrasi dalam

pengembangan sistem yang sebenarnya.

lingkungan/ aplikasi

Contohnya termasuk misalnya uji

sebenarnya

pengembangan dan evaluasi dari sistem dalam
sistem persenjataan sebagaimana dirancang
dalam rangka memastikan pemenuhan
persyaratan spesifikasi desainnya.

Demonstrasi prototipe

Prototipe mendekati atau sejalan dengan

sistem dalam

rencana sistem operasionalnya. Keadaan ini

lingkungan/aplikasi

mencerminkan langkah perkembangan dari

sebenarnya

TKT/TKT 6, membutuhkan demonstrasi dari
prototipe sistem nyata dalam suatu lingkungan

7

operasional, m seperti misalnya dalam suatu
peswat terbang, kendaraan atau ruang
angkasa. Contoh-contohnya termasuk misalnya
pengujian prototipe dalam pesawat uji coba
(test bed aircraft).

6

Demonstrasi model atau

Riset/penelitian dan pengembangan secara

prototipe

aktif dimulai. Hal ini dapat menyangkut studi

sistem/subsistem dalam

analitis dan studi laboratorium untuk memvalidasi

suatu lingkungan yang

secara fisik atas prediksi analitis tentang elemen-

relevan

elemen terpisah dari teknologi. Contohcontohnya misalnya komponen-komponen yang
belum terintegrasi ataupun mewakili.

5

Validasi kode,

Keandalan teknologi yang telah terintegrasi

komponen dan/atau

(breadboard technology) meningkat secara

breadboard validation

signifikan. Komponen-komponen teknologi yang

dalam suatu lingkungan

mendasar diintegrasikan dengan elemen-

simulasi

elemen pendukung yang cukup realistis
sehingga teknologi yang bersangkutan dapat
diuji dalam suatu lingkungan tiruan/simulasi.
Contoh-contohnya misalnya integrasi komponen
di laboratorium yang telah memiliki keandalan
tinggi ('high fidelity').

4

Validasi kode,

Komponen-kompoenen teknologi yang

komponen dan/atau

mendasar diintegrasikan untuk memastikan agar

breadboard validation

bagian-bagian tersebut secara bersama dapat

dalam lingkungan

bekerja/berfungsi.Keadaan ini masih memiliki

laboratorium

keandalan yang relatif rendah dibanding
dengan sistem akhirnya. Contoh-contohnya
misalnya integrasi piranti/perangkat keras
tertentu (sifatnya ad hoc) di laboratorium.

3

Pembuktian konsep

Riset/penelitian dan pengembangan secara

(proof-of-concept)

aktif dimulai. Hal ini dapat menyangkut studi

fungsi dan/atau

analitis dan studi laboratorium untuk memvalidasi

karakteristik penting

secara fisik atas prediksi analitis tentang elemen-

secara analitis dan

elemen terpisah dari teknologi. Contoh-

eksperimental

contohnya misalnya komponen-komponen yang
belum terintegrasi ataupun mewakili.

Formulasi konsep

Invensi dimulai. Saat prinsip-prinsip dasar diamati,

dan/atau aplikasi

maka aplikasi praktisnya dapat

teknologi

digali/dikembangkan. Aplikasinya masih bersifat

2

spekulatif dan tidak ada bukti ataupun analisis
yang rinci yang mendukung asumsi yang
digunakan. Contoh-contohnya masih terbatas
pada studi makalah.

1

Prinsip dasar dari

Tingkat terendah dari kesiapan teknologi. Riset

teknologi diteliti dan

ilmiah dimulai untuk diterjemahkan kedalam riset

dilaporkan

terapan dan pengembangan. Contohcontohnya misalnya berupa studi makalah
menyangkut sifat-sifat dasar suatu teknologi
(technology's basic properties).

Sumber : Graettinger, et
al.,(2002)

