
PANDUAN PENDAFTARAN KOMPETISI INOVASI USAHA
KELURAHAN LPDP UI 8.0

Tidak terasa pandemi COVID-19 sudah berlangsung lebih dari satu tahun.
Pandemi COVID-19 ini berimbas pada jatuhnya usaha bisnis dalam berbagai
skala. Termasuk juga bisnis di bidang pariwisata yang mengalami kerugian cukup
besar, sebagai contoh pariwisata di Bali mengalami kerugian sekitar US$9 miliar
pada tahun 2020 (CNN). Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah (KemenkopUKM) (2020), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
terbukti mampu bertahan dan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia
selama masa krisis seperti yang terjadi di tahun 1998 dan 2008. Kenyataan
bahwa sekitar 64 juta lebih UMKM (Data KemenkopUKM 2018) berkontribusi
sebesar 61,07% terhadap PDB (Kontan, 2020) mengindikasikan bahwa UMKM
sangat berperan dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Namun demikian,
pada masa pandemi COVID-19, UMKM juga merasakan dampak terhadap
usahanya.

Untuk itu, Kelurahan LPDP UI 8.0, sebuah organisasi yang menjadi
wadah berkumpulnya para penerima beasiswa (awardee) dari Lembaga
Pengelolaan Dana Pendidikan Republik Indonesia (LPDP RI) yang menempuh
pendidikan di Universitas Indonesia, mengadakan Kompetisi Inovasi Usaha
untuk kategori UMKM. Agenda tersebut berangkat dari keinginan untuk turut
mengambil peran sebagai bagian pembuat solusi bagi negeri yang sedang
mengalami banyak ujian di masa pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 lalu.

Tujuan dari Kompetisi Inovasi Usaha ini adalah menjadi pendorong bagi
UMKM/Start-Up di Indonesia untuk berinovasi dalam pengembangan usaha guna
dapat bertahan dan beradaptasi pada masa pandemi COVID-19 dan menjadi role
model bagi UMKM lain di Indonesia untuk bertahan pada masa krisis baik pada
saat ini maupun menjadi bahan pembelajaran bagi masa yang akan datang.
Proses pendaftaran Kompetisi Inovasi Usaha ini akan dilaksanakan pada tanggal
18 Agustus 2021 hingga 8 September 2021.

Syarat dan Ketentuan Peserta
1. Syarat Peserta Kompetisi Inovasi Usaha :

a. WNI (perorangan atau kelompok usaha di Indonesia) dengan izin
usaha/Surat Keterangan Desa; dan

b. Memiliki usia antara 18 - 45 tahun.

2. Kriteria Usaha :
a. Memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan
bangunan tempat usaha; dan

b. Memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp
2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah).
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Ketentuan Pendaftar
1. Jenis usaha yang didaftarkan tidak mengandung unsur sara, kekerasan,

penipuan dan pornografi, serta tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di indonesia;

2. Penulisan atau penyusunan proposal sesuai format yang terdapat pada
panduan pendaftaran Kompetisi Inovasi Usaha Kelurahan LPDP UI;

3. Proposal/Usaha UMKM yang diajukan belum pernah menang dalam lomba
sejenis dan tidak sedang disertakan lomba lainnya;

4. Kelurahan LPDP UI berhak untuk menggunakan informasi inovasi UMKM
untuk kebutuhan proses seleksi dan publikasi kegiatan;

5. Peserta wajib menyertakan header dan footer pada proposal sesuai dengan
header dan footer pada panduan pendaftaran;

6. Isi foto dan tulisan yang dikumpulkan mutlak menjadi tanggung jawab
peserta dan panitia tidak melayani segala gugatan dari pihak manapun atas
hal tersebut. Seluruh data yang diberikan peserta hanya akan dipergunakan
dalam proses penilaian dan tidak akan disalahgunakan oleh panitia; dan

7. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.

Timeline/Alur Pendaftaran
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FORMAT PROPOSAL KOMPETISI INOVASI USAHA
KELURAHAN LPDP UI 8.0

1. Ketentuan Teknis
a. Jenis tulisan, ukuran tulisan;

Format penulisan proposal
- Menggunakan ukuran A4 dengan margin sisi kiri dan sisi kanan, yaitu

3,5 cm, serta sisi atas dan bawah, yaitu 3 cm;
- Untuk judul menggunakan jenis tulisan Arial cetak tebal dengan

ukuran 16;
- Untuk sub judul menggunakan jenis tulisan Arial cetak tebal dengan

ukuran 14;
- Untuk isi menggunakan jenis tulisan Arial ukuran 11 dan spasi antar

baris 1,2 inchi; dan
- Istilah bahasa asing menggunakan tulisan Arial cetak miring.

b. Penulisan Proposal Kompetisi Inovasi Usaha terdiri dari maksimal 5
halaman isi (tidak termasuk lampiran);

c. Isi Proposal Kompetisi Inovasi Usaha meliputi problem statement, solusi,
target pasar, produk, dampak sosial, team profile;

d. File Proposal Kompetisi Inovasi Usaha berbentuk pdf dan diunggah pada
form pendaftaran: bit.ly/LombaInovasiUsaha ;

e. Penamaan file proposal yang diunggah yaitu: Nama Usaha_Kompetisi
Inovasi Usaha;

f. Peserta juga perlu untuk melampirkan lembar pernyataan sebagaimana
terdapat pada halaman terakhir panduan pendaftaran;

g. Peserta diwajibkan untuk mengikuti akun sosial media kelurahan LPDP UI
(instagram: @lpdp.ui dan youtube: LPDP UI); dan

h. Jika peserta memiliki pertanyaan, dapat menghubungi narahubung Sdri.
Devi (085804212607), atau Sdri. Salsa (08111632307).

2. Lampiran-Lampiran
Peserta dipersilakan untuk melampirkan

a. Foto produk (maksimal 4 foto);
b. Foto Tim / SDM (jika ada, maksimal 1 foto);
c. Foto atau sertifikat penghargaan / prestasi atas usaha yang diajukan pada

proposal (jika ada)*;
d. Identitas sebagai mahasiswa atau awardee LPDP (jika ada)*;
e. KTP perwakilan anggota pelaku usaha;
f. NPWP yang digunakan pelaku usaha;
g. Dokumen izin usaha (NIB/IUMK/surat keterangan usaha minimal dari

Desa);
h. Bukti pendirian badan usaha (jika ada)*;
i. Struktur organisasi/SDM UMKM;
j. Laporan keuangan minimal 3 bulan, dapat berupa tabel, foto, dan lain-lain

(jika ada)*;
k. Jenis model bisnis yang digunakan (jika ada)*;
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l. Motivation Letter dengan ketentuan isi sebagai berikut:
- Perkenalan sekilas tentang diri dan usaha;
- Alasan mengikuti Kompetisi Inovasi Usaha LPDP UI;
- Masalah atau kendala yang dihadapi dalam bisnis;
- Solusi atau inovasi yang telah dilakukan dalam mengatasi

masalah/kendala tersebut;
- Goals atau tujuan yang ingin dicapai setelah mengikuti program

Kompetisi Inovasi Usaha; dan
m. Lembar Pernyataan.

*) Dokumen tersebut memberikan nilai lebih jika terlampir
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FORMAT/SISTEMATIKA PENULISAN KOMPETISI INOVASI USAHA
KELURAHAN LPDP UI 8.0

(NAMA BADAN USAHA)
1.1 Latar Belakang

Bagian ini menjelaskan bagaimana permasalahan (problem statement)
hingga latar belakang pendirian usaha, dampak usaha terhadap lingkungan atau
sosial, bagaimana pandemi COVID-19 telah memberikan tantangan tersendiri
bagi pelaksanaan usaha, produk/layanan yang dibuat guna menjawab
tantangan/permasalahan yang ada, dan alasan mengikuti kompetisi inovasi
usaha.

1.2 Profil Usaha
Bagian ini menjelaskan profil usaha, terdiri dari: visi dan misi usaha, tujuan

pendirian atau sasaran yang ingin dicapai, kemudian menguraikan dalam tabel
profil UMKM.

1. Nama Usaha Lengkap/tidak disingkat

2. Nomor Surat Keterangan Usaha
(NIB/IUMK/Surat Ket. Desa/Dokumen
lainnya yang menyatakan pendirian
usaha)

3. Data Pendirian Usaha

a. Nama Pendiri/Pemilik Usaha Nama lengkap/tidak disingkat

b. NIK Pendiri/Pemilik Usaha

c. Alamat Pendiri/Pemilik Usaha

d. Tanggal Berdiri Usaha

5. Kontak /Telp/HP/Fax

6. Kontak Email/Website

7. Produk/Layanan

8. Target Pasar

9. Aspek Keuangan

Modal Awal Rp

Pemasukan Per-Bulan Rp

Pengeluaran Per-Bulan Rp

Keuntungan Per-Tahun Rp

10. Jumlah SDM
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1.3 Produk/ Layanan yang Dimiliki
Bagian ini menjelaskan tentang jenis dan karakteristik produk/layanan yang

disediakan (Feature), langkah-langkah dalam proses pembuatan produk/layanan,
kelebihan dan keunggulan yang dimiliki (Advantage), dan manfaat yang dapat
diberikan untuk konsumen (Benefit).

1.4 Model Bisnis
Bagian ini menjelaskan bagaimana bisnis tersebut dapat menghasilkan

keuntungan. Pada bagian ini dapat dijelaskan sumber daya yang dibutuhkan,
keunikan dan keunggulan produk/layanan, target pasar, strategi pemasaran,
strategi dalam penentuan harga, cara bersaing dengan kompetitor, dan potensi
konsumen. Bagian ini juga menjelaskan bagaimana UMKM dapat melakukan
manajemen usaha dan menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan
konsumen. Pada bagian lampiran, dipersilakan untuk menyisipkan jenis model
bisnis yang digunakan apabila ada (BMC, The Innovation Canvas, Lean Model,
atau yang lainnya).

1.5 Rencana Keberlanjutan Usaha (Sustainability)
Mendeskripsikan secara singkat bagaimana manajemen keuangan,

inovasi, dan rencana jangka pendek dan panjang dari UMKM yang didirikan,
termasuk dampak usaha terhadap lingkungan atau sosial. Peserta juga dapat
mendeskripsikan penggunaan teknologi saat ini dan rencana pemanfaatan
teknologi bagi usaha di waktu mendatang.
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LAMPIRAN PROPOSAL KOMPETISI INOVASI USAHA
KELURAHAN LPDP UI 8.0

Pada bagian ini, silakan lampirkan dokumen-dokumen sebagaimana tertera
pada halaman 3 panduan pendaftaran ini. Adapun berikut merupakan contoh dari
model bisnis serta laporan keuangan yang dapat dijadikan referensi oleh peserta.
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LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pendiri/Pemilik Usaha :
NIK Pendiri/Pemilik Usaha :
Alamat UMKM :
Nomor HP :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data dalam proposal dan form
pendaftaran kompetisi Inovasi Usaha Kelurahan LPDP UI 8.0 adalah benar
adanya dan belum pernah mendapat kejuaraan dalam lomba/kompetisi di tempat
lain. Selain itu, saya menyatakan BERSEDIA untuk mengikuti keseluruhan
tahapan yang ada di program ini.
Jika di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka
saya BERSEDIA dituntut dan diproses dengan ketentuan yang berlaku dan
mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke Kelurahan LPDP UI 8.0.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan
sebenar-benarnya.

Tempat, Tanggal/Bulan/2021
Yang Menyatakan,

Ttd

(...........................................)
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