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SURAT EDARAN  
PROTOKOL LPIK ITB  

Nomor : 898/I1.B04.2/LL/2020 
 
 
Merujuk Surat Edaran Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 146/I1.T.1.A/LL/2020 tentang 
Pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19), bersama ini kami informasikan mekanisme layanan 
Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan (LPIK) ITB selama masa tanggap darurat 
pencegahan tersebut:  
 
1. Seluruh staf Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan (LPIK) akan tetap 

memberikan layanan secara jarak jauh (remote working), kecuali bila benar-benar dibutuhkan 
layanan dengan kehadiran secara fisik di kantor LPIK ITB.  

2. Surat-surat dinas yang berkaitan dengan layanan LPIK ITB dapat dikirimkan secara elektronik 
ke alamat email: lpik@lpik.itb.ac.id. 

3. Seluruh dokumen dan surat dinas yang diterbitkan oleh Pimpinan LPIK ITB selama masa 
tanggap darurat pencegahan bencana akan menggunakan tandatangan elekronik. 

4. Dokumen dan surat dinas yang tidak dapat diproses dengan menggunakan tandatangan 
elektronik akan diproses setelah masa tanggap darurat pencegahan bencana.  

5. Kontrak kerjasama yang sedang berlangsung dan tidak terpengaruh oleh kondisi darurat ini 
dapat dilanjutkan sesuai kontrak yang berjalan. Apabila diperlukan penyesuaian terhadap 
jadwal dan anggaran  maka akan dikomunikasikan kepada mitra kerjasama. Informasi kontak 
LPIK ada di poin 9. 

6. Seluruh sistem informasi terkait layanan LPIK ITB dapat diakses  pada lpik.itb.ac.id. Layanan 
yang tersedia antara lain: pendaftaran KI, pengumpulan proposal inovasi dan monev, 
pendaftaran tenant, dan pendaftaran TOP/PTC. 

7. Seluruh aktivitas pelatihan, diskusi, dan rapat  terkait dengan pengembangan inovasi dan 
kewirausahaan dilaksanakan secara daring. 

8. Sehubungan dengan administrasi penelitian, berikut prosedur yang akan dilaksanakan: 
a. Peneliti  dapat melakukan komunikasi terkait administrasi  dengan Account 

Representative (AR) sebagaimana yang sudah berjalan saat ini. 
b. Dokumen  untuk proses administrasi penelitian  tetap harus dilengkapi sebagai 

syarat pengajuan administrasi  dan mohon dapat dikirimkan melalui alamat email: 
superarlpik@gmail.com 

c. AR akan  menghubungi peneliti bila  terdapat ketidaklengkapan dokumen. Proses 
tidak bisa berlanjut sebelum semua kelengkapan dipenuhi. 

d. Laporan Penggunaan Dana (LPD) menggunakan tandatangan elektronik sesuai 
dengan edaran pada Peraturan Rektor Nomor: 127/PER/IT1.A/OT/2020 tentang 
Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi Dalam Masa Keadaan 
Memaksa Penyebaran Covid-1901 Lingkungan Institut Teknologi Bandung  

e. Dana penelitian  akan dicairkan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 
f. Monitoring dan evaluasi riset inovasi  akan dilakukan secara daring. 
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9. Untuk setiap kegiatan inovasi dan kewirausahaan, informasi lebih lanjut dapat menghubungi 
person in charge di LPIK berikut ini: 
a. Bagian Kesekretariatan: Dani 0821-2601-2660 
b. Bagian Keuangan: Siti Mulyani 0813-2100-9279 
c. Bagian Administrasi Penelitian: Deasy 0822-4000-1220 
d. Bagian Umum: Sigit Purwanto 0812-2399-580 
e. Bidang Riset Inovasi: Indri 0856-2423-0138 
f. Bidang Hukum dan KI: Claudia 0878-2575-7593 
g. Bidang Inkubasi Bisnis: April 0821-1601-7603 
h. Bidang Innovation Park: Surya 0821-1761-6114 
i. Bidang Kewirausahaan: Yulia 0896-0450-4194 

 
Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. 
 
       Bandung, 27 Maret 2020 

Ketua , 
 

 
 
 

 
Ir. Sigit Puji Santosa, MSME., Sc.D., IPU 
NIK 115110001 

 
	


