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M E M U T U S K A N :Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENGUATAN STARTUP BERBASIS TEKNOLOGI UNIVERSITAS

PGRI SEMARANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:(1) Perguruan tinggi adalah Universitas PGRI Semarang;(2) Rektor adalah Rektor Universitas PGRI Semarang;(3) Inovasi atau pembaharuan adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuanmengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkanilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi;(4) Inovasi sebagai objek memiliki arti sebagai produk atau praktik baru yang tersedia sebagai alat atau aplikasi yangditemukan, dikembangkan, dan dioperasionalkan untuk dapat menghasilkan nilai tambah dan harus ada yang bersediamenggunakannya untuk meningkatkan daya saing;



(5) Calon startup berbasis teknologi dari perguruan tinggi adalah calon usaha baru/rintisan berbasis teknologi berasaldari perguruan tinggi yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dan produknya masih berwujud prototipe ataudraft program aplikasi (sub-bidang TIK);(6) Skema pendanaan yang diberikan kepada produk inovasi teknologi perguruan tinggi yang berpotensi komersial, yangdiusulkan dosen atau mahasiswa di lingkungan Universitas PGRI Semarang;(7) Inkubator Bisnis adalah suatu lembaga yang melakukan kegiatan proses pembinaan, pelayanan, pendampingan,pembimbingan, dan pengembangan dalam upaya membantu tumbuhnya perusahaan pemula berbasis teknologi yangprofitable dan sustainable;(8) Pra Komersialisasi adalah suatu rangkaian upaya mulai dari tahapan penyempurnaan prototype produk, tahapproduksi produk, dan kemudian menuju penerimaan pasar serta penggunaannya;(9) Prototipe adalah bentuk fisik pertama (model asli) dari suatu objek yangdirencanakan dibuat dalam suatu prosesproduksi mewakili bentuk dan dimensidari objek yang diwakilinya dan digunakan sebagai contoh untukdikembangkanmenjadi produksi massal;(10) Hilirisasi adalah suatu proses yang membawa hasil invensi menjadi produk inovasi yang siap dipasarkan sehinggamasyarakat dapat turut menikmati manfaat dari hasil produk inovasi tersebut;(11) Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap pelaksanaan dan/atau pemanfaatanhasil inovasi di luar Universitas PGRI Semarang, baik yang didanai oleh pemerintah, swasta, dan/alau sumberpendanaan lainnya.
BAB II

TUJUAN, DAN SASARAN
Pasal 2Tujuan penguatan startup berbasis teknologi Universitas PGRI Semarang, yaitu:(1) Meningkatkan nilai tambah invensi agar bernilai komersial;(2) Menumbuhkan calon startup berbasis teknologi dari perguruan tinggi.
Pasal 3Sasaran penguatan startup berbasis teknologi Universitas PGRI Semarang, yaitu:(1) Terwujudnya produk inovasi dari perguruan tinggi yang siap untuk prakomersial;(2) Terwujudnya calon startup teknologi yang berasal dari perguruan tinggi.
BAB III

SYARAT DAN KETENTUAN
Pasal 4Syarat dan ketentuan pengajuan hibah penguatan startup teknologi Universitas PGRI Semarang, yaitu:(1) Proposal diajukan oleh sekelompok orang terdiri dari (maksimal 3 orang, sudah termasuk inventor utama) yangberasal dari perguruan tinggi kepada rektor yang mewadahi lembaga pengelola inovasi (LPPM dan Inkubator);(2) Proposal diserahkan kepada LPPM dan Inkubator untuk diseleksi;(3) Proposal diseleksi oleh LPPM (seleksi kesiapan teknologi) bersama Inkubator (seleksi nilai ekonomi);(4) Proposal hasil seleksi diserahkan kepada Rektor;(5) Rektor membuat pernyataan hasil seleksi;(6) Rektor membentuk tim untuk melakukan seleksi wawancara kepada calon startup;(7) Rektor memutuskan hasil seleksi calon startup.
BAB IV

HASIL INOVASI
Pasal 5Hasil inovasi dapat merupakan ciptaan baru atau modifikasi dalam bentuk manifestasi atau tidak berwujud yang memilikinilai ekonomi yang signifikan, yang umumnya berupa:(1) Pengembangan produk yang memiliki beberapa perubahan yang memberikan kelebihan atau keunggulan tertentudibandingkan produk yang sudah ada, misalnya rasa, bentuk, aroma, keandalan, sesuai dengan kemampuan pembeli,dan lainnya;(2) Proses yang kreatif dan interaktif yang melibatkan pasar kelembagaan dan non-pasar proses dalam pembuatan suatuproduk atau penyampaian sebuah layanan kepada pelanggan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang lebih hemat;(3) Pengetahuan yang dapat digunakan untuk pengembangan dan perbaikan produk, proses, dan jasa yang lebih baik,seperti buku teks, teori, materi kuliah, modul praktikum, modul pelatihan, metode pengajaran, modul sertifikasi, danlainnya;(4) Layanan dengan tindakan menggunakan sesuatu yang baru atau yang lebih baik kepada pelanggan;(5) Penggunaan teknologi, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan produk, proses dan jasa, seperti perangkatlunak, perangkat keras, bibit, mesin, teknik produksi, lisensi, resep, bahan kimia, paten, piranti lunak, alat bantu, alatuji, alat peraga, dan alat lainnya;(6) Model bisnis yang fokus pada sesuatu yang besar seperti mengubah permainan di pasar yang sudah ada, menciptakanpasar baru, atau mengubah sebuah industri;



(7) Perubahan struktur organisasi yang dapat mengurangi sifat yang kaku, hierarkis dan terkotak-kotak dan dapatmenghemat jumlah tenaga kerja dan membuat pekerjaan cepat selesai;(8) Model hubungan atau relasi kemitraan dengan organisasi lain dalam wujud saling membantu pengembangan mitrabisnis;(9) Ciptaan yang yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdiri atas: buku, pamflet,perwajahan karya tulis, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; alatperaga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; karya fotografi, potret, dan karyasinematografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi, dan karya laindari hasil transformasi; modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yangdapat dibaca dengan program komputer maupunmedia lain; kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasitersebut merupakan karya yang asli; dan permainan video dan program komputer;(10) Purwarupa (prototype)atau arketipe yang merupakan bentuk awal atau standar ukuran dari sebuah entitassepertimisalnya hasil karya yang diwujudkan dalam bentuk nyata sebagai contoh; ide, prosedur, sistem, metode,konsep, prinsip, temuan atau data yang telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkandalam sebuah ciptaan; dan alat, benda atau produk yang diciptakan untuk menyelesaikan masalah teknis atau yangbentuknya ditujukan untuk sebuah kebutuhan fungsional.
BAB V

HAK KEPEMILIKAN HASIL INOVASI
Pasal 6(1) Hak kepemilikan atas hasil inovasi yang dibiayai oleh penyandang dana menjadi hak milik penyandang dana(2) Hak kepemilikan atas hasil inovasi yang dibiayai oleh Universitas PGRI Semarang, menjadi hak milik Universitas PGRISemarang.
Pasal 7Hak kepemilikan atas hasil inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dikecualikan apabila ditentukan lain olehpihak-pihak yang terkait dengan perjanjian tertulis.
BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 8Pembiayaan penguatan Sistem Inovasi Universitas PGRI Semarang dapat bersumber dari:(1) Anggaran Universitas PGRI Semarang dan/atau;(2) Negara, swasta, lembaga donor,swadaya masyarakat lokal maupun asing, dan sumber dana lain yang sah dan tidakmengikat;(3) Dana hibah untuk penguatan calon startup berbasis teknologi maksimal sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus jutarupiah).
BAB VII

PELAPORAN

Pasal 9(1) Ketua Tim melaporkan pelaksanaan penguatan calon startup teknologiUniversitas PGRI Semarang kepada Rektormelalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan satu kali dalam satu tahun.
BAB VIII

PENUTUP

Pasal 10Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikansebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : SemarangPada tanggal : 31 Juli 2018Rektor,
Dr. Muhdi, SH., M.Hum.NPP 896201055
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