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NO JENIS PENELITIAN DESKRIPSI KISARAN DANA 

1.  Penelitian 
Pembinaan/Kapasitas 
Pemula 

Jenis penelitian ini diperuntukkan bagi dosen 
baru dengan kepangkatan asisten ahli. 
Selain untuk kepentingan akademik, adanya 
penelitian ini juga dimaksudkan untuk 
menyediakan jumlah penelitian minimal 
standar akreditasi prodi. 

Rp. 10.000.000 s.d. 
Rp. 20.000.000 

2.  Penelitian 
Pembinaan/Kapasitas 
Pengembangan 
Program Studi 

Jenis penelitian ini diperuntukkan bagi dosen 
baru dengan kepangkatan asisten ahli. Jenis 
penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung 
pengembangan keilmuan berbasis program 
keilmuan pada program studi. 

Rp. 10.000.000 s.d. 
Rp. 20.000.000 

3.  Penelitian Dasar 
Interdisipliner 

Jenis penelitian ini diperuntukkan bagi 
dosen-dosen yang mampu mengembangkan 
kajian lintas bidang ilmu, baik dalam satu 
rumpun maupun lintas rumpun. 

Rp. 40.000.000 s.d. 
Rp. 100.000.000 

4.  Penelitian Dasar 
Integrasi Keilmuan 

Jenis penelitian ini dikhususkan untuk dosen 
pada program-program studi ilmu umum 
yang berada di PTKI negeri. Dalam proses 
pelaksanaan penelitian jenis ini, pengusul 
harus melibatkan dosen keagamaan terkait 
dari bidang ilmu keagamaan. 

Rp. 40.000.000 s.d. 
Rp. 100.000.000 

5.  Penelitian Terapan 
dan Pengembangan 
Perguruan Tinggi 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian 
terapan yang memberikan proyeksi 
pengembangan kelembagaan perguruan 
tinggi serta dapat memberikan kontribusi 
keilmuan pada perguruan tinggi. 
 
PTP Perguruan Tinggi memiliki 3 kategori 
sebagai berikut: 

a. Penelitian berbasis isu strategis 
nasional. Tema penelitian yang 
dinayatakan strategis adalah 
penelitian yang dapat membantu 
menyelesaikan permasalahan dalam 
masyarakat dan bangsa seperti: 
1). Pembangunan kesadaran 
keagamaan; 
2). Integrasi nasional dan 
harmonisasi sosial; 
3). Pembangunan manusia dan daya 
saing bangsa; 
4). Pengembangan penelitian 
(Research and Development) 
5. Penelitian pengembangan sains 
dan teknologi. 

b. Penelitian berbasis lintas disiplin 
ilmu, multi disiplin ilmu atau integrasi 
keilmuan. 

c. Penelitian untuk mendapatkan HKI 
atau paten. 

Rp. 50.000.000 s.d. 
Rp. 100.000.000 



6.  Penelitian Terapan 
dan Pengembangan 
Nasional 

PTP nasional adalah penelitian yang 
bertujuan untuk mengembangkan dan 
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
di skala nasional. Jenis penelitian terapan ini 
adalah: 

a. Penelitian berbasis potensi 
mendapatkan HKI atau hak paten; 

b. Penelitian bersama atau kolaborasi 
dengan masyarakat; 

c. Penelitian berbasis keterkaitan 
dengan dunia usaha/industry. 

Rp. 100.000.000 s.d. 
Rp. 250.000.000 

7.  Penelitian Terapan 
dan Pengembangan 
Global/Internasional 

PTP Internasional adalah penelitian yang 
bertujuan untuk mengembangkan dan 
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi 
di skala global. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian yang melibatkan akademisi 
mancanegara yang memenuhi persyaratan 
tertentu, meski pelaksanaan penelitian bisa 
dilakukan didalam maupun di luar negeri. 
 

Rp. 100.000.000 s.d. 
Rp. 500.000.000 

8.  Penelitian Unggulan/ 
Kolaborasi 
Internasional 

Penelitian ini adalah penelitian yang 
dilaksanakan oleh dosen perguruan tinggi 
dalam negeri dengan berkolaborasi dengan 
peneliti atau dosen perguruan tinggi di luar 
negeri untuk mengkaji tema strategis dan 
isu-isu aktual global. 
 
Jenis penelitian ini memberikan ruang bagi 
para dosen untuk melakukan riset kolaboratif 
yang aspek luarannya dapat dipublikasikan 
di jurnal internasional bereputasi. 

Rp. 500.000.000 s.d. 
Rp. 1.000.000.000 

 

 

 

 
 


