PENGHARGAAN RINTISAN TEKNOLOGI INDUSTRI
TAHUN 2016
Penghargaan RINTISAN TEKNOLOGI INDUSTRI (RINTEK) tahun 2016 diberikan sebagai penghargaan
tertinggi pemerintah kepada industri/perusahaan yang telah secara luar biasa menghasilkan
perekayasaan dan invensi dan atau inovasi teknologi.
KETENTUAN UMUM :
• Peserta terbuka bagi seluruh perusahaan dengan kriteria sebagai berikut : industri/perusahaan
kelas menengah atau besar , industri padat teknologi, Perusahaan Modal Dalam Negeri (PMDN)
dan produk yang dihasilkan merupakan hasil invensi dan/atau Inovasi yang telah diproduksi dan
dikomersialisasikan.
• Setiap peserta dapat didaftarkan atau mendaftarkan diri kepada panitia melalui email
dengan mencantumkan judul inovasi, nama perusahaan, alamat perusahaan, contact person
,
no telepon, email dan faksimili yang dapat dihubungi selambat-lambatnya tanggal 18 Juli 2016.
.
Subject email : Pendaftaran Penghargaan RINTEK 2016.
• Setelah mendaftar, peserta diwajibkan menyusun sinopsis ringkas mengenai inovasi yang
diusulkan sesuai format yang ditetapkan. Format akan diberikan oleh panitia melalui email
sesuai data pendaftaran peserta.
• Sinopsis yang telah disusun dan dilengkapi dengan data-data pendukung, dikirim kembali
melalui email atau CD kepada panitia selambat-lambatnya tanggal 18 Juli 2016.
.
• Peserta yang lolos seleksi oleh Dewan Juri yang ditunjuk akan diminta untuk melakukan
presentasi di depan Dewan Juri (workshop) pada Minggu keempat bulan Juli 2016 di Jakarta.
• Penganugerahan penghargaan kepada pemenang akan diserahkan langsung oleh Presiden RI
di Istana Negara Jakarta pada bulan Oktober 2016 ( jadwal menyusul ).
• Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat dan tidak diadakan
surat menyurat untuk kepentingan tersebut.
KRITERIA PENILAIAN :
1. Landasan Inovasi dan atau Invensi : Landasan ilmiah dan pengembangan teknologi,
Identifkasi teknologi yang digunakan dalam produk dan nilai ekonomi teknologi, Kebaruan
teknologi dan langkah inovasi dan invensi.
2. Teknologi/Produksi : Utilitas, kompleksitas, dan nilai kompetitif
3. Ekonomi/Komersial : Kandungan lokal, Jumlah pengguna teknologi saat ini, dan Kategori
pengguna teknologi, Potensi pasar
JADWAL :
Pendaftaran Peserta
Batas Akhir Penyerahan Sinopsis
Presentasi/Workshop
Pengumuman Pemenang
Penyerahan Penghargaan oleh Presiden RI

: 1 April - 18 Juli 2016
: 18 Juli 2016
: Agustus 2016
: September 2016
: Oktober 2016 ( jadwal menyusul)

KONTAK PANITIA :
Telepon/Fax : 021-5256112
Email
: puslitbangtiki@kemenperin.go.id
CP
: Rudi (0811251384)
Alamat
: Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri dan Kekayaan Intelektual,
Gedung Kementerian Perindustrian, Lantai 20
Jln Gatot Subroto Kav 52-53 Jakarta Selatan

