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Pengumuman Hasil Seleksi Proposal Penelftian
Unggulan PT, Kompetitif Nasional dan Pengabdian
Kepada Masyarakat (Baru dan Laniutan| untuk didanai T.A.2019

Yth:

1) Para Peneliti Program Desentralisasi
2) Para Peneliti Kompetitif Nasional
3) Para PenelitiPengabdian Kepada Masyarakat (PPM)
di.
INSTITUT PERTAN IAN BOGOR

Menindaklanjuti Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

Nomor:
6|E/K?T/2OL9 tertanggal 25 Februari 2019, perihal Penerima Pendanaan Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat di Perguruan TinggiTahun 2019, dengan ini kami beritahukan bahwa proposal yang
Saudara ajukan DIDANAI untuk Tahun Anggaran 2Ot9 lDoltar terlampirl. Suhubungan dengan hal
tersebut kami mengucapkan SEIAMAT kepada para penerima pendanaan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat tahun 2019 yang proposalnya lulus evaluasi, dan bagi pengusul yang belum
mendapatkan pendanaan tahun ini dapat mengusulkan proposal penelltian dan pengabdian kepada
masyarakat untuk pendanaan tahun 2020.
Perlu kami sampaikan bahwa mekanisme penyaluran dana akan dilakukan melalui kontrak. Berkaitan
dengan hal ini, perlu kami sampaikan beberapa halsebagai 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 kontmk penelitian yang pendanaannya lebih dari 1

2.

(satu) tahun.
Pencairan dana penelitian dengan 2

{dua} cara yaitu secara sekaligus dan secara bertahap, adapun
pencairan dana pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara bertahap

3. Para penerima pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat akan diminta untuk

4.

mengunggah perbaikan proposal dan RAB sesuai dengan dana yang diterima. lnformasi lebih rinci
terkait pengunggahan perbaikan proposal akan disampaikan kemudian
Hal-hal yang terkait dengan penandatanganan kontrak, pencairan dana dan pelaksanaan penelitian

dan

pengabdian kepada masyarakat akan diinformasikan lebih lanjut melalui laman:

http ://simlitabmas.ristekdikti.eo.id

//.

kasih.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucap.tcante-rima
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