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Youth Entrepreneur Brawijaya (YEB) adalah 

program pendanaan yang diberikan 

kepada pra-startup dan start-up melalui 

Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis 

Universitas Brawijaya (DI2B UB) dengan 

proses inkubasi terhadap pra-startup 

maupun startup sehingga siap untuk 

menjadi startup yang mendatangkan 

keuntungan (profitable) dan berkelanjutan 

(sustainable) kedepannya. 

 

 



 
3 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan YEB 2022 

Visi, Misi, dan Tujuan 

Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis  

Universitas Brawijaya 

 

Visi 

Menjadi badan layanan yang berperan aktif mendorong munculnya inovasi dan 

kewirausahaan di lingkungan Universitas Brawijaya untuk mendukung peningkatan 

perekonomian nasional. 

 

Misi 

• Menciptakan atmosfir inovasi dan inkubasi bisnis di lingkungan civitas akademika 

Universitas Brawijaya. 

• Mendorong terciptanya inovasi dan wirausahawan yang handal bagi civitas 

akademika Universitas Brawijaya ditingkat nasional dan global. 

• Mendorong jejaring bisnis untuk mendukung komersialisasi hasil-hasil inovasi 

civitas akademika Universitas Brawijaya. 

 

Tujuan  

 

• Inkubasi dan hilirisasi teknologi hasil penelitian civitas akademika di lingkungan UB. 

• Menciptakan dan meningkatkan jumlah wirausaha baru berbasis teknologi dan jasa 

profesional baik dari civitas akademika maupun masyarakat umum. 

• Membangun jejaring bisnis bersifat kolaboratif untuk meningkatkan penjualan 

hasil-hasil teknologi dan inovasi. 

• Menciptakan lapangan kerja baru dengan menyerap tenaga terdidik. 

• Menjadi acuan program inkubasi dan hilirisasi teknologi bagi perguruan tinggi dan 

umum. 
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Fokus Prioritas Bidang Usaha 
Startup yang diprioritaskan untuk mendapatkan pendanaan adalah startup yang menjalankan 

usaha rintisan yang bergerak pada bidang fokus berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bioteknologi modern untuk produksi benih dan bibit unggul 

tanaman, ternak, dan ikan 

Infrastruktur dan sarana transportasi darat, laut, dan udara 

untuk peningkatan kemampuan, keselamatan, 

kehandalan, dan daya saing 

• Teknologi penanganan, pengolahan, dan pengemasan 

untuk produk pangan, hortikultura, perkebunan, 

kehutanan, peternakan, dan perikanan 

• Teknologi konstruksi bangunan untuk mitigasi, 

pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan 

budaya sadar bencana 

• Teknologi informasi dan komunikasi serta kebijakan 

untuk mendukung industry 4.0 

• Material maju untuk kesehatan 

• Teknologi serat, tekstil, dan produk tekstil 

• Teknologi mesin untuk industri 

• Teknologi penguatan infrastruktur dan 

konektivitas maritime 

• Teknologi perlindungan dan pemanfaatan sumber 

daya maritim 

• Teknologi produksi sediaan obat (berbasis bahan baku alam) 

dan bahan baku obat dalam negeri untuk penguatan industri 

farmasi nasional 

• Alat dan instrumentasi kesehatan produksi dalam negeri 

• Pengobatan presisi/akurat berbasis genom dan sel punca 

untuk mengatasi masalah perubahan demografi 

• Bahan bakar bersih berbasis energi baru dan 

terbarukan rendah/tanpa karbon 

• Teknologi kelistrikan berbasis energi baru dan terbarukan 

rendah/ tanpa karbon 

• Manajemen energi, teknologi efisiensi, konservasi, dan 

energi cerdas 

• Teknologi dan manajemen bencana hidrometereorologi dan 

cuaca ekstrim. vulkanik, tsunami, gempa bumi, dan bencana 

biologi, kimia, radioaktif, dan rawan pangan (pengembangan 

teknologi peringatan dini, mitigasi, dan pengurangan 

bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat, 

regulasi dan budaya sadar bencana) 

• Lingkungan, sumberdaya air, dan perubahan iklim 

• Kecukupan gizi dan penanggulangan stunting 

• Keanekaragaman hayati/biodiversitas 

• Arsitektur, Desain Interior, Seni Rupa, Fashion,  dan 

Kriya 

Pangan 

 

Transportasi 

 

Rekayasa Keteknikan 

 

Kemaritiman 

 

Ekonomi Kreatif 

 

Kesehatan 

 

Energi 

 

Multidisiplin dan Lintas Sektoral 
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Kategori dan Kriteria Umum 

 YEB 2022 memiliki 2 kategori yaitu Pra-Startup yaitu usaha yang berbasis ide 

bisnis yang sudah dijalankan atau produk prototipe yang akan dikembangkan dengan 

tujuan akhir yaitu produk jadi yang siap dikomersialkan. Sedangkan Startup yaitu usaha 

komersil yang sudah berjalan yang sudah memiliki fix market dan siap untuk 

dikembangkan dari segi produk turunan, bidang usaha, segmen pasar, dan 

pengembangan lainnya. 

Selain pada fokus bidang diatas, Pra-Startup maupun Startup diharapkan 

memiliki kriteria umum yang mendukung seperti: 

• Berbasis teknologi; 

• Berwawasan lingkungan; 

• Berorientasi Ekspor; 

• Inovasi berbasis Industri atau ekonomi kreatif; 

• Memiliki Unique Value Product (UVP) 
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Persyaratan Pra-Startup dan Startup 

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh startup dalam mengajukan pendanaan adalah 

sebagai berikut: 

• Mahasiswa aktif (Program Vokasi, Sarjana, Magister, dan Doktor), Tenaga 

Kependidikan, dan Alumni (paling lama 3 tahun setelah yudisium) Universitas 

Brawijaya 

• Produk Pra-Startup pada tahap Ide yang akan dibuat prototype. Produk Startup 

adalah produk yang sudah berjalan dan dikomersialkan. 

• Founder atau Direktur utama (CEO) startup harus berstatus penuh waktu (full time) 

pada perusahaan. 

• Untuk Pra-Startup dibolehkan mendaftar secara perseorangan dan untuk Startup 

sudah memiliki tim terdiri dari 3-5 orang 

• Seluruh pengelola utama seperti CEO, CMO, CTO, dan seterusnya diwajibkan hadir 

pada tahapan seleksi dan kegiatan tertentu. 

• Pra-Startup dan Startup diwajibkan membuat proyeksi cashflow dengan 

memperhitungkan BEP dan PBP dalam periode 1 (satu) tahun ke depan.  

• Untuk Startup, usaha sudah berjalan tidak lebih dari 3 (tiga) tahun atau memiliki 

omzet tidak lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) 

tahun. 

• Jika diminta oleh pengelola kegiatan Pendanaan Startup untuk kebutuhan 

tertentu, maka startup wajib memberikan data terkait perkembangan bisnis. 

• Menyetujui syarat dan ketentuan yang ditetapkan DI2B UB 
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Penjelasan Tahapan Seleksi 

Pengajuan Proposal dan Dokumen Pitching 

Peserta diwajibkan membuat dokumen proposal dan dokumen pitching sesuai format 

dikirim ke link https://s.ub.ac.id/yeb2022 

Seleksi Administrasi & Substansi Awal 

Tim seleksi melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang 

diajukan pada tahap pengajuan profil startup. Tim seleksi juga melakukan penilaian 

terhadap substansi dasar dari inovasi yang diusulkan oleh peserta. 

Seleksi Substansi Lanjut (berdasarkan dokumen) 

Peserta yang dinyatakan memenuhi kualifikasi pada tahap sebelumnya akan diseleksi 

pada tahap seleksi substansi. Pada tahap ini tim seleksi menilai kelayakan substansi 

dari teknologi, bisnis, sumberdaya dan sebagainya. Tahap seleksi ini dilakukan dengan 

metode paper-based berdasarkan proposal sesuai outline. 

Pengumuman Seleksi Substansi 

Startup yang dinyatakan layak secara substansi melalui tahap seleksi substansi akan 

diundang untuk mengikuti tahap seleksi selanjutnya. 

Seleksi Pitching dan Wawancara 

Pra-Startup dan Startup yang dinyatakan lulus pada tahap seleksi substansi diundang 

untuk mengikuti seleksi pitching dan wawancara. Seleksi presentasi wajib dihadiri oleh: 

1. Tim inti, yaitu founder dan/atau co-founder dan/atau C-level executive (CEO, CTO, 

CMO, dan sebagainya); 

2. Inventor; 

Metode, informasi waktu, dan lokasi presentasi, presentasi akan disampaikan 

bersama undangan seleksi presentasi. 

Seleksi Site Visit 

Setelah pengumuman seleksi pitching dan wawancara, maka tim seleksi akan 

mengunjungi lokasi produksi atau kantor peserta untuk memastikan tempat produksi 

dan kebutuhan peserta dalam pendanaan program. 

 

 

https://s.ub.ac.id/yeb2022
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Pengumuman Seleksi Pitching dan Wawancara 

Setelah tahap Site Visit selesai, peserta yang dinyatakan lulus tahap tersebut akan 

diundang untuk mengikuti tahap berikutnya. 

Workshop Peninjauan Rencana Aksi 

Startup mengikuti workshop penyusunan proposal pendanaan yang akan diajukan. 

Peninjauan Akhir 

Berdasarkan rencana aksi dan anggaran yang diajukan, tim seleksi akan melakukan 

peninjauan akhir terhadap kesesuaian setiap rencana aksi dan anggaran yang diajukan. 

Penetapan dan Pengumuman Penerima/Pemenang Kegiatan 

Berdasarkan hasil dari tahap peninjauan ulang, DI2B UB menetapkan dan 

mengumumkan peserta yang menjadi penerima/pemenang kegiatan Youth 

Entrepreneur Brawijaya Tahun 2022. 

Penandatanganan Perjanjian Kerjasama/Kontrak 

Rencana kerja dan anggaran yang telah disetujui oleh tim seleksi akan ditetapkan 

dalam dokumen kontrak kerja antara DI2B UB dengan peserta.  

Pendampingan 

Pada tahap pelaksanaan kontrak pendanaan, peserta diwajibkan melaksanakan 

kegiatan sesuai dengan rencana aksi dengan baik dan tepat.  

Monitoring dan Evaluasi 

Selain pendampingan, DI2B UB juga akan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi 

untuk startup. Monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai kontrol terhadap 

pelaksanaan kegiatan pada masing-masing startup. Monitoring dapat dilakukan 

dengan metode presentasi atau kunjungan ke lokasi (workshop/kantor/lokasi 

produksi) startup.  
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Ketentuan Pengalokasian dan 

Penggunaan Anggaran  

 

Jumlah pendanaan disesuaikan dengan kebutuhan dari Penerima Inkubasi yang telah 

disetujui oleh tim seleksi, dengan besaran sebagai berikut: 

• Pendanaan Pra-Startup sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Startup 

sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 

• Pendanaan diberikan berdasarkan termin dalam proposal yang telah 

disetujui. 

• Pendanaan dapat digunakan melalui kegiatan sebagai berikut:  

a. Produksi produk sesuai dengan target pendanaan; Pemasaran dan/atau 

perluasan akses pasar;  

b. Penguatan branding dari produk yang diinkubasi;  

c. Pengembangan produk seperti: Pengembangan fitur tambahan 

Pengembangan kapasitas produksi dan sebagainya 

d. Promosi dalam bentuk pameran, iklan, dan sebagainya 

e. Pengurusan legalitas perusahaan 

f. Uji produk dan/atau uji pasar 

g. Pengurusan hak atas kekayaan intelektual (paten, hak cipta, merk dagang, dan 

sebagainya) 

h. Pengurusan izin dan sertifikasi seperti izin edar produk, dinkes PIRT, izin 

pangan (SP, MD, ML), sertifikasi halal, dan sebagainya 

i. Pengembangan kapasitas SDM dalam bentuk pelatihan dan sebagainya 

j. Pembelian alat utama yang mendukung proses produksi 

Anggaran Pendanaan Startup tidak diperbolehkan digunakan untuk: 

• Gaji/upah founder, co-founder, Clevel executive (CEO, CTO, CMO, dan 

sebagainya);  

• Biaya riset dan pengembangan produk (mengubah teknologi utama) 

• Pembelian sarana dan pra-sarana seperti tanah, lahan, alat transportasi, alat 

komunikasi (smartphone dan sejenisnya) dan komputer/laptop 
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Mekanisme Kontrak & Pencairan 

Dana 
Pengusul yang proposalnya dinyatakan lulus untuk dibiayai akan 

mengikat perjanjian atau kontrak dengan pengelola anggaran DI2B UB. 

Dokumen kontrak berikut seluruh dokumen pencairan dana, harus ditandatangani 

oleh pengelola startup (CEO) yang berwenang atau yang dikuasakan (dengan 

menunjukkan surat kuasa). Dana akan dicairkan dalam 2 (dua) tahap. Ketentuan rinci 

akan diatur dalam Surat Perjanjian Kontrak antara DI2B UB dengan startup. Ketentuan 

pencairan pendanaan yang lebih rinci akan diatur di dalam perjanjian kerja sama 

antara DI2B UB dengan startup. Seluruh bukti pengeluaran yang bersumber dari 

anggaran Pendanaan Startup wajib disimpan untuk kebutuhan pertanggungjawaban 

pada saat audit. 
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Outline Proposal 

Proposal bukan bersifat penelitian, sehingga dalam pemberian judul proposal bagi 

produk inovasi teknologi yang diajukan wajib menggunakan bahasa hilirisasi 

maupun yang bersifat komersil; 

Proposal ditulis pada kertas A4 dengan huruf Times New Roman font 12, spasi 1,5 

serta margin (atas-bawah-kiri masing-masing 2,5 cm dan kanan 2 cm). 

Cover Proposal 

Berisi nama produk, nama tenant/pemilik, logo (jika ada), tahun pendanaan. Format 

sampul proposal tenant berada di halaman lampiran panduan ini. 

Ringkasan Eksekutif 

Berisi rangkuman singkat (1 halaman) terkait permasalahan yang ingin diselesaikan 

dan solusi yang diberikan dari produk. Rangkuman ini juga berisi gambaran rencana 

kegiatan yang akan dilakukan dan dana yang dibutuhkan pada pengusulan 

pendanaan. 

Lembar Pengesahan Asli 

Format Pengesahan dapat dilihat di halaman lampiran panduan ini. 

Profil TIM 

Daftar Isi 

Bab 1. Pendahuluan 

a. Latar Belakang; 

- Masalah/kebutuhan di masyarakat yang ingin diselesaikan; 

- Solusi yang ditawarkan dari produk yang diajukan; 

b. Tujuan Kegiatan; 

Bab 2. Aspek Produk Inovasi Teknologi 

a. Deskripsi Produk Inovasi; 

b. Latar Belakang Pengembangan Produk; 

c. Keterbaharuan Produk; 

d. Spesifikasi Teknis Produk Teknologi;  

e. Kegunaan/Manfaat Produk; 

f. Keunggulan dan Kelemahan produk; 

g. Kepemilikan Produk Inovasi; 
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Bab 3. Pengembangan Produk 

a. Roadmap Pengembangan Produk; 

b. Pengujian Produk; 

Bab 4. Aspek Pengembangan Bisnis 

a. Business Model Canvas; (template dapat diunduh di https://s.ub.ac.id/bmc ) 

b. Target Pasar; 

c. Pangsa Pasar; 

d. Identifikasi kompetitor (dibuat dengan memberikan perbandinganantara 

produk Anda dengan produk kompetitor yang dilihat dari berbagai 

aspek); 

e. Penetapan Biaya Produksi dan Harga Jual Produk; 

f. Rencana Pemasaran Produk; 

Bab 5. Rencana Kegiatan 

Bab 6. Rencana Output Kegiatan 

Bab 7. Rencana Penggunaan Anggaran 

Format Rencana Kegiatan, Rencana Output Kegiatan dan Rencana Penggunaan 

Anggaran bisa di unduh pada tautan berikut https://s.ub.ac.id/rabyeb22  

 

Lampiran 

- Tim Pelaksana (*) 

- Dokumentasi Kegiatan 

(*)Tim Pelaksana 

Tuliskan Nama Lengkap/Fakultas/Jurusan/Email/Wa/Foto Mahasiswa : Sertakan KTM / 

Kartu Tanda Alumni / Ijazah 

Mohon disertakan juga KTP masing-masing anggota 

  

https://s.ub.ac.id/bmc
https://s.ub.ac.id/rabyeb22
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Format Dokumen Pitching 

Pitch Deck merupakan sebuah presentasi singkat yang menjelaskan gambaran umum 

mengenai rencana bisnis. Komponen pitch deck meliputi 

1. Cover (meliputi: Nama startup dan bidang fokus usaha, logo, email perusahaan, 

instagram perusahaan, youtube perusahaan, dan website perusahaan (jika ada)) 

2. Tim ( nama lengkap C Level, Jabatan, Fakultas) 

3. Latar Belakang Masalah dan Solusi (Jelaskan latar belakang masalah dan solusi 

yang ditawarkan melalui produk / layanan anda) 

4. Inovasi Produk (deskripsi produk, keterbaruan, manfaat produk dan dampak 

sosial ekonomi, serta kepemilikan HKI (jika ada)) 

5. Foto Produk dan Produksi 

6. Harga Pokok Penjualan dan Pemasaran Produk 

7. Potensi Pasar dan Kompetitor 

8. Business Model Canvas 

9. Rencana Pengembangan (roadmap pengembangan produk dan pengujian 

produk) 

10. Rencana Kegiatan dan Output untuk Program YEB 2022 dan setelahnya 

Dokumen pitch deck dalam bentuk format PPT, dibuat semenarik mungkin dan 

maksimal 10 slide. 
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Lampiran 

Format Cover Proposal YEB 

Format Cover Proposal menggunakan font calibri bold dengan ukuran 16. 

 

PROPOSAL 

YOUTH   ENTREPRENEUR  BRAWIJAYA 

DI2B UB 

TAHUN 2022 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

(NAMA PERUSAHAAN) 

(PRA-STARTUP/STARTUP) 

 

               (NAMA FOUNDER/CEO) 

(LOGO PERUSAHAAN) 
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Format Lembar Pengesahan YEB 2022 

Format pengesahan menggunakan font calibri. Untuk judul menggunakan ukuran 14 dan 

bold, untuk isi menggunakan ukuran 12. 

PENGESAHAN PENGUSULAN TENANT 

YOUTH ENTREPRENEUR BRAWIJAYA 

TAHUN 2022 

 

(NAMA PERUSAHAAN) 

(NAMA PRODUK) 

Yang bertandatangan di bawah ini:  

Nama Founder/CEO  

Jabatan  

Alamat  

Nomor Telepon  

Email  

 

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya selaku Founder dan CEO dari perusahaan …….. 

dengan nama produk …….. mengajukan perusahaan/produk kami untuk mengikuti seleksi 

pada program Youth Entrepreneur Brawijaya DI2B tahun pendanaan 2022. 

Seluruh informasi yang ada pada dokumen proposal ini kami buat dengan sebenar-benarnya. 

Apabila keterangan yang kami buat ini ternyata tidak benar dan atau dilanggar maka kami 

bersedia menerima segala konsekuensi aturan dan hukum yang berlaku. 

Demikianlah keterangan ini kami buat dengan sesadar-sadarnya dan dalam keadaan sehat 

serta tidak di bawah paksaan siapapun juga. 

 

 

  

…………, ……………….. 2022 

Founder dan CEO ………………… 

 

 

_____________________________________________ 

………………………………. 
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Direktorat Inovasi dan Inkubator Bisnis 

Universitas Brawijaya 


