
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN 

Lt.19 Gedung BPPT II Jalan MH Thamrin No. 8, Jakarta 10340 
Telepon : (021) 3169707 Fax : (021) 3102368   

Laman: http://ristekdikti.go.id 
 
Nomor :  T/140/E3/RA.00/2019                                                        25 Februari 2019 
Lampiran :  4 (empat) berkas 
H a l         :  Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
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Yth. 1. Rektor/ Direktur/Ketua Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta  
        2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s/d XIV  
 
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 6/E/KPT/2019 
tanggal 19 Februari 2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 
Tahun 2019, Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 7/E/KPT/2019 
tanggal 19 Februari 2019 tentang Penerima Pendanaan Penelitian di Perguruan Tinggi Tahun 2019, dan 
Keputusan Dirjen Penguatan Risbang Nomor 8/E/KPT/2019 tentang tentang Penerima Pendanaan 
Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2019, bersama ini kami sampaikan daftar nama penerima pendanaan 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2019 sebagai berikut:  

1. Penerima pendanaan penelitian di Perguruan Tinggi non PTNBH (Lampiran 1)  
2. Penerima pendanaan penelitian di PTNBH (Lampiran 2)  
3. Penerima pendanaan pengabdian kepada masyarakat (Lampiran 3)  

Kami informasikan bahwa penerima pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2019 
adalah pengusul yang proposalnya dinyatakan lolos seleksi, dan yang bersangkutan atau institusi telah 
memenuhi kewajiban sebagai berikut: 

1. Mengunggah Laporan kemajuan tahun 2016 - 2018;  
2. Mengunggah Laporan Akhir tahun 2016 - 2018;  
3. Mengunggah Berkas Kelengkapan Seminar Hasil tahun 2016 - 2018;  
4. Mengunggah proposal lanjutan dan disetujui oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat On Going;  
5. Melaksanakan seluruh tahapan seleksi sebagaimana disebutkan dalam Panduan Pelaksanaan 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Edisi XII untuk skema penelitian 
desentralisasi bagi Perguruan Tinggi klister Mandiri, Utama, dan Madya;  

6. Tidak memiliki tunggakan dokumen dan luaran wajib;  
7. Tidak sedang dalam status tugas belajar baik untuk ketua maupun anggota, kecuali anggota pada 

skema Penelitian Institusi Pascasarjana;  
8. Pendanaan penelitian diberikan dengan menperhatikan kuota berdasarkan h-index peneliti, kecuali 

untuk skema Penelitian Institusi Pascasarjana yang tidak dihitung sebagai kuota.  

Apabila ada penerima pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tercantum pada 
Lampiran ternyata tidak memenuhi salah satu dari ketentuan di atas, atau pelanggaran terhadap ketentuan 
Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Edisi XII maka pendanaannya dapat ditinjau 
kembali.  

Berkenaan dengan hal tersebut, DRPM mengucapkan selamat kepada penerima pendanaan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat tahun 2019. DRPM mengucapkan terimakasih kepada pengusul yang telah 
berpartisipasi, bagi pengusul yang belum mendapatkan pendanaan tahun ini, dapat mengusulkan proposal 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pendanaan tahun 2020. Selanjutnya, kami mohon 
bantuan Bapak/Ibu untuk menyampaikan informasi di atas kepada nama-nama yang tercantum pada 
Lampiran di Perguruan Tinggi masing-masing.  



Perlu kami sampaikan bahwa mekanisme penyaluran dana akan dilakukan melalui kontrak. Berkaitan 
dengan hal ini, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Untuk penelitian, mulai tahun ini akan diterapkan kontrak tahun tunggal dan kontrak tahun jamak. 
Kontrak tahun tunggal digunakan untuk kontrak penelitian yang pendanaannya hanya 1 (satu) tahun, 
adapun kontrak tahun jamak digunakan untuk kontrak penelitian yang pendanaannya lebih dari 1 
(satu) tahun.  

2. Kontrak dilakukan secara berjenjang. Untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), kontrak dilakukan 
antara DRPM dengan Ketua LP/LPPM/LPM/Direktur Politeknik, adapun untuk Perguruan Tinggi 
Swasta kontrak dilakukan melalui Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) masing-
masing wilayah. 

3. Untuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) informasi lebih lanjut mengenai Kontrak 
Penelitian akan diberitahukan lebih lanjut melalui LP/LPPM masing-masing, sedangkan untuk 
Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat akan dilakukan bersamaan waktunya dengan PTN dan 
LLDIKTI.  

4. Pencairan dana penelitian dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu secara sekaligus dan secara bertahap, 
adapun pencairan dana pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara bertahap.  

5. Para penerima pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyaakat akan diminta untuk 
mengunggah perbaikan proposal dan RAB sesuai dengan dana yang diterima. Informasi lebih rinci 
terkait pengunggahan perbaikan proposal akan disampaikan kemudian.  

6. Hal-hal lain yang terkait dengan penandatanganan kontrak, pencairan dana, dan pelaksanaan 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman: 
http://simlibtamas.ristekdikti.go.id.  

Berkaitan dengan data yang diperlukan untuk penandatanganan kontrak, bersama ini kami kirimkan Daftar 
Isian (Lampiran 4). Kami mohon Daftar Isian tersebut dapat diisi dan segera dikirim melalui email ke alamat 
terapanriset@gmail.com (untuk Penelitian, subjek: Data Kontrak Penelitian), dan 
ppm.dp2m@ristekdikti.go.id (untuk Pengabdian kepada Masyarakat, subjek: Data Kontrak Pengabdian) 
paling lambat tanggal 1 Maret 2019. Untuk PTS tidak perlu mengirimkan daftar isian karena Kontrak akan 
dilakukan dengan LLDIKTI Wilayah masing – masing.   

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.  

 

       Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, 
 
       Ttd 
 
       Ocky Karna Radjasa 

       NIP. 196510291990031001 

Tembusan :  

1. Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan (sebagai laporan) 
2. Ketua LPM/LPPM/UPPM Perguruan Tinggi  
3. Sekretaris Pelaksana LLDIKTI Wilayah I s/d XIV 


