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1. KUALIFIKASI CALON
Peneliti muda Indonesia, yang berusia maksimal 45 tahun pada tanggal 22 Juni 2012, baik peneliti
utama, peneliti dan pembantu peneliti adalah warga negara Indonesia dan tinggal di Indonesia.
Peneliti Utama hanya berhak mengajukan satu proposal penelitian, bersama dengan Biodata yang
menunjukkan track record keunggulan sebagai seorang peneliti
Penawaran ini ditujukan untuk peneliti muda yang telah mapan di bidang penelitian yang ditekuni
dan hasilnya dapat menjadi solusi masalah dan bisa diterapkan pada masyarakat.

2. BENTUK PENGHARGAAN
Penghargaan diberikan dalam bentuk bantuan dana untuk jangka waktu penelitian maksimal satu
tahun dengan kerangka acuan seperti pada pengantar program.
Biro Oktroi Roosseno (BOR), dalam rangka peringatan HUT ke-61 akan memberikan bantuan
dalam bentuk hibah dengan jumlah total Rp 360.000.000,00 untuk enam pemenang, atau sebesar
Rp 60.000.000,00 tiap proposal penelitian.

3. REKOMENDASI
Proposal penelitian perlu mendapat rekomendasi dari sebuah lembaga penelitian ilmiah ; untuk
institusi pendidikan tinggi supaya direkomendasikan oleh ketua Lembaga Penelitian atau Dekan
Fakultas; ;untuk pusat riset non-universitas supaya direkomendasikan oleh direkturnya atau kepala
lembaga.

4. PROSEDUR APLIKASI
Proposal beserta Biodata yang menunjukkan track record keunggulan sebagai peneliti supaya
dilengkapi dengan formulir aplikasi yang disediakan dan mengirim 5 (lima) salinan masinghalaman 1 dari 3 hal.

masing dibundel dengan cover transparan dan 1 (satu) softcopy dalam bentuk CD/DVD kepada
BOR dengan alamat yang dinyatakan di sini.

Format proposal penelitian wajib memuat
- Latar belakang penelitian
- Sifat permasalahan penelitian
- Metodologi
- Kontribusi terhadap solusi masalah dan bisa diterapkan pada masyarakat
- Keterkaitan proposal ini dengan rangkaian penelitian yang sedang/sudah dilakukan
- Daftar rencana pembiayaan
Jumlah halaman proposal maksimum 20 halaman selain lampiran dengan format penulisan sbb:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jenis Kertas : A-4
Jenis huruf : Arial 11 point dengan spasi 1,5 (line spacing = 1,5 lines)
Batas kiri : 4 cm
Kanan : 3 cm
Atas : 3 cm
Bawah : 3 cm
Warna cover : Kuning (buffalo)

Surat menyurat dalam bentuk email hanya untuk melakukan konfirmasi, bukan untuk pengiriman
proposal.

5. BATAS WAKTU
Proposal yang telah lengkap, serta Biodata yang menunjukkan track record keunggulan
sebagai peneliti, harus sudah diterima BOR paling lambat 10 Mei 2012 pukul 17.00 WIB.

6. MEKANISME SELEKSI
Seleksi Pemenang akan dilakukan dalam 2 tahap:
Tahap 1 : Pemeriksaan kelengkapan data, dokumen proposal dan Biodata oleh Panitia. Proposal
yang lengkap serta Biodata yang memenuhi syarat akan dinilai dan diseleksi oleh
Panitia Seleksi. Panitia Seleksi berwenang mengundang penguji tambahan yang ahli
dan sesuai bidang penelitian.
Tahap 2 : Interview akan dilakukan pada para finalis
Tahap 3 : Pemenang akan diumumkan pada tanggal 14 Juni 2011.
Keputusan Panitia Seleksi adalah final.
7. PANITIA SELEKSI
Ketua

: Prof. Dr. Satryo Soemantri Brojonegoro (AIPI)

Anggota

: Prof. Dr. Taufik Abdullah (AIPI/LIPI/Akademi Jakarta)
halaman 2 dari 3 hal.

Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota

: Prof. Dr. Edi Sediawati (AIPI/UI)
: Dr. Karlina Supelli (STF Driyarkara)
: Prof. Dr. Melanie Budianta (UI)
: Prof. Dr. Achadiati (UI)
: Dr. C.P.F. Luhulima (LIPI)

8. KRITERIA PENILAIAN
Penilaian pemenang berdasar pada keunggulan calon sebagai seorang peneliti muda sebagaimana
tergambar pada Biodata dan proposal penelitian. Kriteria penilaian proposal meliputi:
- Originalitas
- Kontribusi terhadap solusi masalah dan bisa diterapkan pada masyarakat
9. PENYERAHAN PENGHARGAAN
Penghargaan dan Dana Penelitian akan diserahkan secara simbolis pada tanggal 22 Juni 2012 pada
acara perayaan peringatan berdirinya Biro Oktroi Roosseno yang ke-61. Adapun prosedur
pencairan dana akan diatur dengan kontrak.

Catatan:
- Bantuan dana penelitian dapat digunakan untuk membiayai apa pun selama hal tersebut
mendukung dan terkait langsung dengan penelitian
- Penggunaan dana agar sesuai dengan daftar dan jadwal yang tercantum dalam proposal
yang disetujui
- Setiap penerima wajib menyerahkan laporan akhir penelitian dalam 5 (lima) rangkap
ditambah satu softcopy dalam CD/DVD
- Format laporan akhir supaya memuat
- Latar belakang penelitian
- Sifat permasalahan penelitian
- Metodologi
- Analisis data dan informasi yang diperoleh
- Kesimpulan
- Kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- Daftar pembiayaan
- Semua bukti data terkait dengan peneliti adalah sah dan masih berlaku

Alamat pengiriman proposal:

Konfirmasi dan pertanyaan:

BIRO OKTROI ROOSSENO
Kantor Taman A9, Unit C1-C2
Mega Kuningan, Jakarta Selatan
Jakarta 12950
PO. BOX. 4585 Jakarta 10001

Telp
: 021-5762310 (Hunting)
E-mail : research2011.bor@gmail.com

halaman 3 dari 3 hal.

