
HALAMAN PENGESAHAN 

RKSA 2018 

 

Judul Penelitian  : ……………………………………………………………  

……………………………………………………………  

 

Kategori   : …………… / …..…..……………….……………………  

 

Peneliti Utama/Ketua Peneliti:  

a. Nama Lengkap   : ........................................………………………………  

b. Alamat surel (e-mail)  : …............................……………………………………  

c. No. HP   : ........................................................................................ 

 

 

Lembaga Pengusul  

a. Nama Lembaga   : …………………………….......................……………  

b. Nama Pimpinan Lembaga  : ………………………………………...........…………  

c. Alamat    : …………...............……………………………………  

d. Alamat surel   : ………………………....………………………………  

e. Telepon    : …............………………………………………………  

 

 

Lama Riset Keseluruhan : ………… bulan  

 

Biaya Riset Keseluruhan : Rp …………….  

 

 

 

Kota, tanggal-bulan-tahun  

 

 

Mengetahui,  

 

Ketua Lembaga     Peneliti Utama/Ketua Peneliti, 

        

 

Tanda tangan      Tanda tangan  

 

 

(Nama Lengkap)     (Nama Lengkap)  

  



SYARAT DAN KETENTUAN 

RISTEKDIKTI-KALBE SCIENCE AWARDS (RKSA) 2018 

 

1. Persyaratan Peserta: 

a. Warga Negara Indonesia 

b. Peneliti dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan (termasuk 

Perguruan Tinggi) Pemerintah/Swasta di Indonesia sebagai individu 

maupun tim. 

c. Memenuhi persyaratan administratif sesuai Panduan RKSA 2018. 

2. Kategori penelitian dalam RKSA 2018 adalah : 

a. Farma, Biofarma, Sel Punca; 

b. E-health, Alat Kesehatan, Diagnostik; 

c. Makanan dan Minuman Kesehatan, Produk Bahan Alam ; 

dengan topik sebagaimana tertulis di Panduan RKSA 2018. 

3. Gagasan dan/atau materi yang terkandung dalam Pra Proposal dan/atau 

Proposal Penelitian yang diajukan adalah asli milik Peserta sendiri, dibuat 

berdasarkan data yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan, tidak 

melanggar hak atas kekayaan intelektual pihak lain manapun, dan tidak sedang 

dalam ikatan kerjasama dengan pihak lain yang kaitannya dengan gagasan 

dan/atau materi yang diajukan untuk RKSA 2018. 

4. Setiap Peserta dapat mengajukan lebih dari 1 (satu) Pra Proposal penelitian.  

5. Pra Proposal dan/atau Proposal Penelitian harus disahkan oleh institusi asal 

(minimum dekan fakultas/kepala lembaga penelitian) dengan surat 

pengesahan, baik untuk individu ataupun tim (diwakili Peneliti Utama) sesuai 

dengan Panduan RKSA 2018. 

6. Pra Proposal dan/atau Proposal Penelitian diajukan melalui halaman 

pendaftaran RKSA 2018 pada website www.kalbe-rksa.com sesuai dengan 

Panduan RKSA 2018. Pra Proposal diajukan paling lambat tanggal 8 Juli 2018 

dan Proposal paling lambat diajukan tanggal 16 September 2018 . 

http://www.kalbe-rksa.com/


7. Peserta memahami dan  menyetujui bahwa dengan menyerahkan Pra Proposal 

dan/atau Proposal Penelitan kepada pihak Penyelenggara, maka seluruh ide, 

gagasan  dan/atau materi yang terkandung dalam Pra Proposal dan/atau 

Proposal Penelitian akan digunakan oleh Penyelenggara dalam rangka seleksi 

ini.  

8. Peserta memahami bahwa Pra Proposal dan/atau Proposal Penelitian yang 

telah diserahkan kepada Penyelenggara menjadi sebuah informasi rahasia dan 

Peserta setuju untuk menjaga segala bentuk informasi rahasia yang diungkap 

dalam Pra Proposal dan/atau Proposal Penelitian, dan oleh karenanya Perserta 

bersedia untuk tidak memberikan Pra Proposal dan/atau Proposal Penelitian 

atau gagasan/ide yang dituangkan di dalamnya kepada pihak lain mana pun 

selain kepada Penyelenggara, hingga RKSA 2018 dinyatakan telah berakhir, 

kecuali untuk pemenang RKSA 2018 yang batasan waktu atas kewajiban 

untuk menjaga informasinya akan diatur dalam dokumen/perjanjian yang lebih 

spesifik. 

9. Peserta yang terpilih sebagai pemenang penerima dana penelitian wajib 

menandantangani perjanjian kerjasama penelitian dengan pihak 

penyelenggara. 

10. Peserta memahami dan menyetujui bahwa apabila di kemudian hari terdapat 

kemiripan antara invensi dan/atau produk Penyelenggara dengan ide/gagasan 

Pra Proposal dan/atau Proposal Penelitian yang diberikan Peserta kepada 

Penyelenggara, maka Peserta tidak berhak menuntut apa pun dari segi materiil 

maupun immateriil kepada penyelenggara atas kemiripan tersebut. 

11. Peserta dianggap gugur apabila: 

a. Tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana tertulis dalam 

Panduan RKSA 2018. 

b. Tidak bersedia memenuhi sebagian atau seluruh Syarat dan Ketentuan 

RKSA 2018 

c. Tidak direkomendasikan oleh Dewan Juri. 

d. Mengajukan pengunduran diri secara tertulis. 



12. Dengan membubuhkan tandatangan di atas materai Rp 6.000,- Pernyataan 

Persetujuan di bawah ini dan menyerahkannya kepada Penyelenggara, Peserta 

dianggap menyetujui seluruh isi syarat dan ketentuan RKSA 2018 ini . 

 

 

PERNYATAAN PERSETUJUAN 

 

Saya telah membaca, memahami dan menyetujui seluruh isi Syarat dan Ketentuan 

RISTEKDIKTI KALBE SCIENCE AWARDS 2018 dan dengan ini saya menyatakan 

kesediaan saya menjadi Peserta RISTEKDIKTI KALBE SCIENCE AWARDS 2018. 

Dibuat di :  

Tanggal :  

Yang membuat pernyataan   

Tandatangan : 
 

    Materai  

    Rp. 6000.- 

Nama Lengkap :  

NIK :  

 

 


