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Hal
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Yang terhormat,
Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan
Di lingkungan Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Bandung
Jalan Ganesha No.10
Bandung

Dengan hormat kami sampaikan panduan pengusulan Program Insentif Pengajuan Proposal
Penelitian di lingkungan Fakultas Teknologi Industri ITB sebagaimana terlampir.
Demikian panduan ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima
kasih.

Dekan,

Prof. Brian Yuliarto, Ph.D.
NIP 197507272006041005
Tembusan:
1. Para Wakil Dekan;
2. Koordinator Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat FTI.

Lampiran Surat Dekan Fakultas Teknologi Industri ITB
Nomor : 3208/IT1.C07/TA/2020
Tanggal : 19 Oktober 2020

Program Insentif Pengajuan Proposal Penelitian
Fakultas Teknologi Industri
Pendahuluan
Program insentif pengajuan proposal penelitian ini di inisiasi untuk mendorong aktivitas dan budaya
penelitian yang lebih baik dilingkungan FTI. Program ini ditujukan kepada para staf dosen baik yang
pernah maupun belum mendapatkan pembiayaan penelitian, khususnya melalui Program Penelitian
dan Pengabdian masyarakat Kemenristek-BRIN / Kementrian Dikti, maupun pendanaan riset-riset dan
kerjasama baik dalam negeri maupun internasional. Program ini terbuka bagi para staf dosen yang
baru memulai aktifitas penelitian baik di tingkat laboratorium maupun di lingkungan KK. Program ini
diharapkan mendorong dosen-dosen muda dan dosen yang sudah lama tidak memasukkan proposal
penelitian untuk aktif mendapatkan dana penelitian , sehingga aktifitas penelitian dan laboratorium,
serta mahasiswa paska sarjana dapat menjadi lebih bergairah di lingkungan FTI. Untuk itu kami
berharap, program ini dapat dimanfaatkan seluas-luasnya demi kemajuan kegiatan penelitian di
lingkungan FTI.

Syarat Pengusul
1. Pengusul merupakan dosen anggota KK di lingkungan FTI
2. Pengusul telah memenuhi persyaratan sebagai peneliti utama (PI) sesuai dengan panduan
yang dikeluarkan oleh Lembaga pemberi dana.
Contoh Lembaga pemberi dana:
Dalam negeri: Ristek/BRIN, AIPI, Osaka Glass Indonesia, Pertamina dll
Luar Negeri: MIRA, Norway’s International Climate and Forest Initiative (NICFI),
USAID, Newton Fund, e-Asia, JSPS, SEA-EU, Overseas foundation, dll
3. Khusus untuk proposal yang diajukan ke Lembaga pemberi dana dalam negeri, pengusul
merupakan dosen yang belum pernah mendapatkan dana riset atau selama 3 (tiga) tahun
terakhir tidak mendapatkan pendanaan dana riset dan pengabdian masyarakat dari Lembaga
manapun.
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Prosedur Pengusulan Insentif
1. Mengajukan proposal Penelitian dan Pengabdian masyarakat ke berbagai Lembaga pemberi
dana riset dan pengabdian massyarakat yang ada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Proposal sebelum dimasukkan kepada lenbaga pemberi dana harus di kirimkan terlebih
dahulu kepada FTI untuk dilakukan proses review oleh Tim Review Proposal FTI. FTI akan
mengumumkan waktu-waktu pemasukan dan review oleh Tim Review FTI setiap terdapat call
for proposal.
2. Hasil review dari FTI selanjutnya dijadikan koreksi untuk dapat meningkatkan kualitas
proposal yang akan di submit oleh pengusul.
3. Bukti submit dikirimkan kepada FTI untuk dijadikan dasar pemberian insentif.

Insentif
a) Semua proposal yang diajukan oleh dosen di FTI dan dinyatakan layak oleh Tim Review untuk

diusulkan melalui berbagai pendanaan di dalam negeri akan diberikan insentif RP. 2.000.000
per proposal.
b) Semua kegiatan penelitian dan kerjasama yang dapat mendatangkan pembiayaan dana

penelitian international akan diberiikan insentif sebesar RP. 5.000.000 per proposal
c) Insentif akan tetap diberikan terlepas proposal tersebut disetujui atau tidak untuk diberikan

pendanaan oleh institusi terkait

Tanggal Penting
Setiap terdapat call for proposal, FTI akan mengumumkan waktu-waktu untuk dilakukan review
terhadap proposal sebelum di submit kepada Lembaga pemberi dana. FTI juga membuka berbagai
usulan dan informasi mengenai call for proposal yang ada dan belum diketahui oleh kantor FTI.
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Program Insentif Pemasukan Proposal Riset FTI:
1. Ristek-BRIN tahun pembiyaan 2021 sesuai dengan pengumuman LPPM :
https://www.lppm.itb.ac.id/penerimaan-proposal-penelitian-dan-pengabdian-kepada-masyarakatkemenristek-brin-tahun-anggaran-2021/
15-25 Oktober 2020

: Pengajuan proposal ke Kantor FTI

26 Oktober 2020

: Review internal tim FTI

26-28 Oktober 2020

: Pengumuman hasil review dan submit proposal ke Simlitabmas
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