
 
 

PENGUMUMAN  

PENERIMA INSENTIF RISET SINAS PENDANAAN TAHUN 2017  

(GELOMBANG I) 

 

Yth. Bapak/Ibu/Saudara, 

Bersama ini diberitahukan judul-judul Proposal Baru dan proposal Lanjutan Insentif Riset 

SINas yang akan didanai dengan anggaran DIPA Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi tahun 2017. Untuk melihat judul-judul proposal yang akan didanai 

tersebut, Bapak/Ibu/Saudara dipersilahkan mengunduh (download) pada lampiran tersebut 

di bawah. 

Kepada lembaga dan atau peneliti utama penerima Insentif Riset Sinas 2017 Gelombang I 

yang tercantum di atas harap memperhatikan hal – hal berikut ini:  

1. Para peneliti utama agar segera berkomunikasi dengan Sekretariat Insentif Riset 

SINas melalui email aliyanti@ristekdikti.go.id atau telp. 021-3169637 untuk 

informasi lebih lanjut; 

2. Untuk persiapan kontrak penelitian, kepada para peneliti di Perguruan Tinggi agar 

menghubungi pula LP/LPPM/UPPM masing – masing. Sedangkan para peneliti di 

Lembaga Litbang agar menghubungi pihak terkait di instansi masing – masing; 

3. Bagi lembaga atau peneliti utama yang tidak bersedia atau mengundurkan diri dari 

Insentif Riset SINas ini harus menyampaikan surat pengunduran diri secara resmi 

yang disampaikan kepada Direktur Pengembangan Teknologi Industri, Kementerian 

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan memberikan alasan yang jelas 

selambat-lambatnya hari Jum’at, 17 Maret 2017, pukul 14.00 WIB, dan apabila 

melewati batas waktu yang ditentukan tersebut, maka lembaga/ peneliti utama 

dianggap setuju dengan hasil seleksi dan ketentuan-ketentuannya; 

4. Menyesuaikan Rincian Anggaran Biaya (RAB) dengan anggaran yang disetujui 

mengacu pada ketentuan yang berlaku dan diketahui oleh pejabat lembaga yang 

berwenang dengan dibubuhi stempel lembaga;  
5. Bagi proposal Konsorsium dan Kemiteraan yang melibatkan industri, lembaga litbang 

dan perguruan tinggi menyampaikan bukti berupa Surat Perjanjian Kerjasama (PKS) 

antara lembaga-lembaga tersebut; 

6. Kontrak akan dilakukan dengan mekanisme peneliti utama berkontrak dengan 

lembaga, selanjutnya lembaga berkontrak dengan Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi.  

 

Jakarta, 7 Maret 2017 

Direktorat Pengembangan Teknologi Industri, 

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  

Gedung II BPPT, Lantai 20. Jl. MH. Thamrin Nomor 8 Jakarta Pusat 


