FORMULIR PENDAFTARAN
INKUBASI BISNIS BBKB
TAHUN 2019
PILIHAN JENIS INKUBASI BISNIS (pilih salah satu)
Inkubasi Industri Kompor Listrik Batik Tulis
Innovating Jogja
DATA DIRI
Nama

:

Jenis Kelamin

:

Alamat Rumah

:

E-mail

:

Telepon

:

Perempuan

Laki-laki

Tgll Lahir:
/
(hh/bb/tttt)

Handphone :

Apakah memiliki KTP Daerah Istimewa Yogyakarta?
:

Ya

Tidak

KTP saya dari Kota/Kabupaten :
Nomor KTP

:

Lampirkan Fotocopy KTP dan Pasfoto Ukuran 4 x 6 (1 lembar) bersama formulir ini
USAHA EKSISTING (Jika Ada)
Nama

:

Bidang Usaha

:

Alamat

:

Website

:

E-mail

:

Telepon

:

Posisi/Jabatan

:

Tahun Berdiri

:

Faksimili :

Apakah badan usaha/organisasi memiliki :
1. Karyawan lebih dari 100 orang ?
Ya
LATAR BELAKANG USAHA
(Uraikan jenis usaha yang sedang dilaksanakan pada saat ini)

Tidak

/

OMSET 3 BULAN TERAKHIR
(Uraikan nilai omset dari usaha eksisting yang diperoleh selama 3 bulan terakhir)

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN
(Uraikan laporan pemasukan dan pengeluaran dari usaha eksisting sampai saat ini)

A.

ISIAN UNTUK INKUBASI INDUSTRI KOMPOR LISTRIK BATIK TULIS

1.

MODAL DAN ASET YANG DIMILIKI
(Uraikan modal yang diperlukan untuk menjalankan usaha eksisting serta aset yang saat ini dimiliki
terkait pelaksanaan usaha)

2.

KONDUSIVITAS LINGKUNGAN KERJA
(Uraikan mengenai lingkungan kerja yang saat ini mendukung pelaksanaan usaha eksisting ditilik dari
smber daya manusia (SDM), lokasi usaha, bangunan fisik untuk workshop, serta sumber daya listrik)

3.

PEMASARAN PRODUK
(Uraikan upaya pemasaran dan media pemasaran yang digunakan untuk memasarkan produk eksisting)

4.

POTENSI PENGEMBANGAN PRODUK
(Uraikan mengenai keterkaitan usaha yang dijalankan dengan teknologi kompor listrik batik tulis serta
potensi untuk mengembangkannya)

5.

KESIMPULAN
(Uraikan kesimpulan untuk mendukung mengapa Anda layak untuk terpilih sebagai industri yang akan
mengembangkan hasil litbangyasa BBKB berupa kompor listrik batik tulis)

B.

ISIAN UNTUK INNOVATING JOGJA

1.

DESKRIPSI INOVASI

Bidang ide inovasi
yang didaftarkan

:

Tahap
pengembangan ide
inovasi

:

Bidang Kerajinan
Bidang Batik
Masih dalam tahap konsep atau rancangan (disertai gambar)
Sudah memiliki contohnya atau masih mengerjakan prototype 2D/3D
Sudah mengerjakan atau masih menyusun studi kelayakan
(Feasibility Study) dan/atau rencana bisnis (Business Plan)
Ide inovasi sedang diperkenalkan di industri/pasar
Uji pasar sudah dilakukan dan ide tersebut dapat diterima oleh
pasar/pengguna
Lainnya:

2. DESKRIPSI IDE INOVASI:
(Uraikan latar belakang permasalahan serta ide inovasi yang ditawarkan, sebagai solusi untuk mengatasi
permasalahan tersebut)

3.

DESKRIPSI PASAR:

(Siapa yang akan membeli dan/atau menggunakan hasil pemikiran/ide tersebut? Berapa harga yang perlu
dibayar oleh pembeli/pengguna?)

(Dapatkah anda menggambarkan karakteristik pasar yang akan dituju?)

(Seberapa besar pasar yang dituju? Apakah akan bertumbuh terus di masa depan?
Bagaimana kecenderungannya?)

(Siapa pesaing dari ide inovasi anda? Dapatkah anda menjelaskan keunggulan dan kelemahan mereka?)

(Bagaimana anda akan memasarkan, menjual dan mengirimkan ide anda kepada pembeli/pengguna?)

4.

TIM dan KETERLIBATAN PIHAK EKSTERNAL atau ORGANISASI LAIN

Apakah anda memiliki tim inti?

Tidak

Ya, jumlah orang:

Jika ya, susunlah daftar anggota tim ini dan jelaskan peran mereka masing-masing:

Lampirkan CV mereka bersama formulir pendaftaran ini
Apakah anda dibantu pihak eksternal atau organisasi lain?

Ya

Tidak

Jika ya, susunlah daftar pihak eksternal atau organisasi lain beserta perannya masing-masing:

Yogyakarta,

(Pengusul)

*Pengembalian formulir paling lambat tanggal 31 Mei 2019

2019

