
















Secara umum, bantuan dana RISPRO LPDP bersumber dari Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) yang merupakan hasil pengelolaan Dana
Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) dan/atau sumber lain
yang sah dengan ketentuan dan komponen umum diatur sebagai berikut:
1. Bantuan dana RISPRO bersifat tahun jamak (multiyears). Kelompok

periset yang dapat melanjutkan riset tahun berikutnya adalah
kelompok periset yang memenuhi target luaran sesuai perjanjian
pemberian bantuan dana riset.

2. Bantuan Dana RISPRO diberikan setiap tahun dengan tiga tahap
pencairan melalui perjanjian antara pimpinan LPDP dengan pimpinan
lembaga pengusul yang diatur dalam perjanjian terpisah.

3. Besaran bantuan dana riset ditetapkan oleh Direktur Utama melalui
rapat Dewan Direksi LPDP dan dengan mempertimbangkan
rekomendasi reviewer, yang akan dievaluasi setiap tahun.



Bantuan Dana RISPRO akan diberikan bagi riset-riset yang memenuhi
persyaratan sebagai berikut:
1. Riset dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia;
2. Penyempurnaan riset dimungkinkan dilakukan di luar negeri untuk

mendapatkan dukungan fasilitas riset yang tidak bersifat komersial;
3. Riset harus bersifat multidisiplin agar dapat memberikan perspektif

lengkap terhadap pemecahan permasalahan bangsa atau
peningkatan daya saIng bangsa;

4. Setiap kelompok periset hanya boleh mengusulkan satu usulan pada
tahun yang sama, baik sebagai ketua atau anggota periset; dan

5. Riset yang dilakukan oleh dua lembaga periset atau lebIh harus
dibuktikan dengan perjanjian kerja sama riset antar lembaga.



Bantuan Dana RISPRO diperuntukkan kepada periset yang memenuhi kriteria
sebagai berikut: 

1. Riset dilakukan oleh kelompok periset yang bernaung di bawah badan

penelitian kementerian/ lembaga pemerintah dan pemerintah daerah, 

lembaga-lembaga riset swasta (termasuk unit riset dan pengembangan

industri), perguruan tinggi, atau lembaga lainnya yang berkompeten untuk

melakukan riset. Khusus kelompok riset yang bernaung di bawah lembaga-

lembaga riset swasta (termasuk unit riset dan pengembangan industri) 

harus melibatkan perguruan tinggi. 

2. Kelompok periset memiliki integritas dan komitmen untuk menyelesaikan

riset sesuai dengan target hasil dan waktu yang dinyatakan dalam pakta

integritas. 

3. Kelompok periset diketuai oleh periset bergelar minimal doktor atau

berkualifikasi setara (sesuai dengan standard Kerangka Kualifikasi

Nasional Indonesia (KKNI)) dan memiliki rekam jejak riset sesuai dengan

bidang yang diusulkan dan ditunjukkan dalam biodata. 



4. Kelompok periset memiliki roadmap riset yang mendukung bidang yang 

diusulkan. 

5. Khusus ketua periset tidak sedang menempuh studi lanjut dan/atau akan

mengikuti kegiatan akademik lain yang dapat mengganggu jalannya riset

(Program Academic Recharging, Postdoc, dan lain-lain). 

6. Kelompok periset berjumlah minimal 3 (tiga) orang (termasuk ketua). 

7. Usulan riset yang diajukan oleh kelompok periset sudah mendapat

persetujuan pimpinan lembaga pengusul yang dibuktikan dengan tanda

tangan di lembar pengesahan. 



Bantuan dana RISPRO Komersial

Bantuan dana RISPRO Implementatif
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a. Bantuan dana riset bersifat tahun jamak (multiyears) maksimal 3

(tiga) tahun untuk setiap judul riset.

b. Bantuan dana riset diberikan kepada riset yang mengintegrasikan

teknologi secara sistematis dari riset dasar menjadi proven

technology.

c. Bantuan dana riset untuk setiap judul riset yang termasuk dalam

fokus riset bidang pangan, energi, kesehatan dan obat, transportasi,

pertahanan dan keamanan, informasi dan teknologl, dan material

maju per tahun setinggi-tingginya Rp2.000.000.000 (dua miliar

rupiah) sesuai ketentuan yang berlaku dengan komponen sebagai

berikut:



i. Gaji/upah termasuk honorarium narasumber setinggi-tingginya

sebesar 30% (tiga puluh persen);

ii. Biaya pembelian bahan dan/atau peralatan produksi termasuk

sewa laboratorium dan uji pasar serendah-rendahnya sebesar

50% (lima puluh persen);

iii.Biaya perjalanan dalam negeri, setinggi-tingginya sebesar 15%

(lima belas persen); dan

iv. Biaya operasional institusi (untuk lembaga yang menaungi ketua

periset) setinggi-tingginya sebesar 5% (lima persen).

d. Satuan biaya gaji/upah termasuk honorarium narasumber mengacu

pada ketentuan standar biaya umum yang berlaku (Kementerian

Keuangan atau lembaga). Sementara itu pengadaan/pembelian

barang dan/atau peralatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.



Meningkatkan daya saing bangsa dibidang pangan, energi, 
kesehatan dan obat, transportasi, pertahanan dan
keamanan, informasi dan komunikasi, dan material maju; 

Meningkatkan kemandirian bangsa dibidang pangan, 
energi, kesehatan dan obat, transportasi, pertahanan dan 
keamanan, informasi dan komunikasi, dan material maju; 

Mendorong penguatan industri nasional dibidang
pangan, energi, kesehatan dan obat, transportasi, 
pertahanan dan keamanan, informasi dan teknologi, dan
material maju. 
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Bantuan Dana RISPRO dalam rangka komersialisasi produk/teknologi

akan diberikan bagi riset-riset yang memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

1. Riset harus memiliki kelayakan bisnis;

2. Riset harus melibatkan mitra sehingga hasil riset langsung dapat

diterapkan/dikomersialisasikan oleh pihak mitra yang didukung

oleh perjanjian kerja sama (nota kesepahaman);

3. Mitra adalah pemerintah/pemerintah daerah dan/atau

perusahaan/warga negara Indonesia; koperasi; dan/atau usaha

mikro, kecil, dan menengah yang berbadan hukum; dan

4. Mitra harus memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam riset

sekurang-kurangnya 10% dari usulan bantuan dana riset dalam

bentuk penyertaan dana dan/atau bentuk lain yang dapat diukur

dengan uang (cash/in-kind).





1. Bantuan dana riset bersifat tahun jamak (multiyears) maksimal 2 (dua)

tahun untuk setiap judul riset.

2. Kelompok periset yang dapat melanjutkan riset tahun berikutnya adalah

kelompok periset yang memenuhi target luaran sesuai dengan perjanjian

pemberian bantuan dana riset pada tahun pertama.

3. Bantuan dana untuk setiap judul riset yang termasuk dalam fokus riset tata

kelola, eco-growth, sosial keagamaan, dan budaya per tahun setinggi-

tingginya Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sesuai ketentuan yang

berlaku, dengan komponen sebagai berikut:

i. Gaji/upah termasuk honorarium narasumber setinggi-tingginya sebesar

30% (tiga puluh persen);

ii. Biaya perjalanan, pengumpulan/pembelian data dan dokumen,

seminar/lokakarya, focus group discussion, alat terkait riset, publikasi,

dan Iaporan serendah-rendahnya sebesar 65% (enam puluh lima

persen); dan

iii.Biaya operasional institusi (untuk lembaga yang menaungi ketua periset)

setinggi-tingginya sebesar 5% (lima persen).



Peningkatan tata kelola sektor publik 
dan korporasi;

Perwujudan dan peningkatan pembangunan
ekonomi yang berkelanjutan dan berwawasan
lingkungan (eco-growth); 

Perwujudan dan peningkatan 
keharmonisan sosial keagamaan; 
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Bantuan Dana RISPRO dalam rangka implementasi kebijakan/model

akan diberikan bagi riset-riset yang memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

1. Riset pada tahun pertama dapat melibatkan mitra (opsional) dan

harus melibatkan mitra pada tahun kedua sehingga hasil riset

langsung dapat diimplementasikan;

2. Mitra adalah lembaga sektor publik (lembaga pemerintah dan

pemerintah daerah, termasuk lembaga swadaya masyarakat) atau

korporasi yang dapat bertindak sebagai regulator/implementator

hasil riset atau kelompok masyarakat yang dapat bertindak sebagai

pengguna hasil riset;

3. Riset harus memiliki kelayakan implementasi kebijakan/model.



Waktu pelaksanaan RISPRO dibagi menjadi 2 (dua) batch, 
1. Batch I adalah 30 Juni - 31 Januari, dan 
2. Batch 2 adalah 1 Februari - 29 Juni. 

Pelaksanaan Bantuan Dana RISPRO dapat dilakukan dengan 2 (dua) 
sistem, yaitu: 
1. Sistem Non Kuota, dan 
2. Sistem Kuota. 



Sistem Non-Kuota, didasarkan atas kompetisi dan kompetensi calon
penerima bantuan (kelompok periset), yang dilaksanakan melalui
mekanisme seleksi sistem non-kuota didasarkan langkah-langkah
sistematis sebagai berikut:
a. Penyampaian informasi mengenai Bantuan Dana RISPRO dapat

dilakukan secara langsung maupun tidak langsung
b. Proposal riset disusun sesuai dengan format penulisan proposal,

sebagaimana diatur pada lampiran Peraturan ini.
c. Kelompok periset mengajukan proposal riset secara on-line yang

dapat dilakukan sepanjang tahun.
d. Setiap proposal riset yang masuk akan dilakukan seleksi

administrasi oleh unit dan/atau tim dari internal LPDP.



a. Penetapan mengenai batas waktu penerimaan dan seleksi proposal
diatur tersendiri.

b. Bagi proposal yang lolos seleksi administrasi akan dilakukan seleksi
substansi (penilaian kelayakan riset dilakukan oleh reviewer melalui
desk evaluation dan paparan, apabila diperlukan maka akan
dilakukan visitasi).

c. Proposal RISPRO di-review sekurang-kurangnya oleh 3 (tiga) orang
reviewer independen.

d. Pengumuman hasil seleksi administrasi dan substansi dapat
disampaikan secara on-line dan/atau surat pemberitahuan
sekurang-kurangnya kepada ketua periset.

e. Penandatanganan perjanjian Bantuan Dana RISPRO dilakukan antara
pimpinan LPDP dengan pimpinan lembaga ketua kelompok periset
sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh LPDP.



Sistem Kuota Bantuan Dana RISPRO merupakan desentralisasi seleksi

riset, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Pelimpahan sebagian kewenangan seleksi RISPRO dari LPDP 

khusus kepada perguruan tinggi pengusul. 

b. Kuota adalah jumlah maksimal proposal RISPRO yang dapat

disampaikan oleh perguruan tinggi pengusul kepada LPDP untuk

dipertimbangkan pendanaannya sesuai dengan syarat dan kriteria

yang ditentukan oleh LPDP. 

c. Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Dana RISPRO yang 

dilaksanakan melalui mekanisme seleksi kuota akan diatur

tersendiri. 
















