Ristekdikti-Kalbe Science Awards (RKSA) 2016 adalah program yang ditujukan untuk
memberikan apresiasi kepada Peneliti Indonesia yang memiliki dedikasi dan telah bekerja keras
dalam menghasilkan karya penelitian di bidang kesehatan. Program ini merupakan bentuk
komitmen Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia bersama
PT Kalbe Farma Tbk yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali sejak 2008.
Bidang kajian penelitian yang dapat disertakan dalam seleksi penerima penghargaan RKSA 2016
meliputi:
 Bahan Obat/Sediaan Obat (Bioteknologi, Kimia Medisinal, Kimia Bahan Alam/ Teknologi
Farmasi)
 Diagnostik dan Metode Pengobatan
 Pangan Fungsional

Kategori Penghargaan RKSA 2016:



Best Research Awards, untuk hasil penelitian terbaik pada bidang-bidang penelitian
bidang life sciences dan teknologi kesehatan
Young Scientist Award, untuk peneliti muda Indonesia yang berprestasi atas kiprahnya
dalam melaksanakan berbagai penelitian dalam bidang life sciences dan teknologi
kesehatan

Kriteria Penilaian:
Best Research Awards
 Kualitas penelitian, meliputi: orisinalitas, kebaruan, dan manfaat terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan
 Pengaruh atau dampak penelitian
 Paten atau hak cipta
 Hibah/grant kompetitif yang pernah didapatkan
Young Scientist Award
 Publikasi dan jenis publikasi yang pernah diterbitkan
 Pengaruh atau dampak penelitian
 Penghargaan kompetitif sebagai peneliti
 Hibah/grant kompetitif yang pernah didapatkan

Persyaratan Best Research Awards
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

(8)

(9)
(10)
(11)
(12)

(13)

Mengajukan satu judul penelitian yang terkait bidang penelitian yang dinilai;
Diperbolehkan mengajukan lebih dari satu judul penelitian dengan cara mengisi formulir
yang berbeda;
Penelitian yang diajukan harus dilaksanakan maksimum dalam jangka 5 (lima) tahun
terakhir;
Penelitian yang diajukan harus dilakukan di Indonesia;
Peneliti yang mengajukan merupakan Peneliti Utama, Warga Negara Indonesia (WNI),
berdomisili di Indonesia, dan tidak dibatasi usia;
Peneliti Utama mengajukan sendiri hasil penelitiannya atau diajukan oleh institusinya;
Peneliti merupakan anggota peneliti dari lembaga penelitian (litbang), baik yang berasal
dari perguruan tinggi, pemerintah dan swasta di Indonesia. Tidak berlaku bagi karyawan
Grup Kalbe;
Peneliti dinominasikan oleh institusinya (minimum oleh dekan fakultas atau kepala
lembaga penelitian), atau menominasikan diri sendiri dengan melampirkan rekomendasi
dari dekan fakultas atau kepala lembaga penelitian;
Surat rekomendasi berisi alasan yang menyatakan calon yang diajukan layak
memperoleh Best Research Awards;
Peneliti Utama mengisi form pendaftaran Best Research yang sudah disediakan (format
dapat diunduh);
Melampirkan Ringkasan dan Full Paper dari penelitian yang diajukan (format dapat
diunduh);
Melampirkan CV yang menggambarkan identitas peneliti, riwayat pendidikan,
pengalaman profesional, riwayat publikasi yang memiliki relevansi dengan penelitian
yang diajukan dan penghargaan (format dapat diunduh);
Menyertakan 2 buah pas foto ukuran 4x6 berlatar belakang warna merah/biru dan foto
seluruh badan dengan latar belakang sebagai profesi peneliti, bisa dalam format cetak
ataupun digital.

Persyaratan Young Scientist Award
(1)
(2)
(3)

Peneliti berusia maksimal 40 tahun pada tanggal 31 Agustus 2016;
Peneliti merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia;
Peneliti merupakan anggota peneliti dari lembaga penelitian (litbang), baik yang berasal
dari perguruan tinggi, pemerintah dan swasta di Indonesia. Tidak berlaku bagi karyawan
Grup Kalbe;
(4) Peneliti dinominasikan oleh institusinya (minimum oleh dekan fakultas atau kepala
lembaga penelitian), atau menominasikan diri sendiri dengan melampirkan rekomendasi
dari dekan fakultas atau kepala lembaga penelitian;
(5) Surat rekomendasi berisi alasan yang menyatakan calon yang diajukan layak
memperoleh Young Scientist Award;
(6) Peneliti/Institusi mengisi form pendaftaran Young Scientist yang sudah disediakan (form
dapat diunduh);
(7) Melampirkan CV yang menggambarkan identitas peneliti, riwayat pendidikan,
pengalaman profesional, riwayat publikasi, dan penghargaan (format dapat diunduh);
(8) Melampirkan maksimum 10 penelitian terbaik yang terkait bidang-bidang penelitian
yang dinilai. Penyajian meliputi judul penelitian, tahun penelitian, nama dan anggota
peneliti, publikasi, HKI, grant/hibah, penghargaan dan aplikasi (format dapat diunduh);
(9) Melampirkan 3 (tiga) Ringkasan Penelitian yang sudah dipublikasi
(jurnal/makalah/publikasi lain) yang terkait dengan bidang-bidang penelitian yang dinilai
(format dapat diunduh);
(10) Menyertakan 2 buah pas foto ukuran 4x6 berlatar belakang warna merah/biru dan foto
seluruh badan dengan latar belakang sebagai profesi peneliti, bisa dalam format cetak
ataupun digital.

Dewan Juri RKSA 2016
1. Prof. dr. Amin Soebandrio, Ph.D, Sp.MK.
(Direktur Lembaga Biologi Molekuler Eijkman)
2. Dr. Muhammad Dimyati
(Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristekdikti)
3. Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.
(Profesor Riset BPPT & Rektor Universitas Pancasila)
4. Prof. Dr. Yeyet Cahyati Sumirtapura, DEA, Apt.
(Guru Besar Sekolah Farmasi Institut Teknologi Bandung)
5. Prof. dr. Sofia Mubarika, H,M. Med.Sc, Ph.D
(Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada)
6. Prof. Maggy Thenawidjaja Suhartono, Ph.D
(Guru Besar Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor)
7. Prof. Dr. Yahdiana Harahap, MS, Apt.
(Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Indonesia)

Hadiah RKSA 2016
Best Research Awards:
Penelitian terbaik ke-1 : Rp. 100 juta
Penelitian terbaik ke-2: Rp. 75 juta
Penelitian terbaik ke-3: Rp. 50 juta
Young Scientist Award:
1 Pemenang Terbaik: Rp. 75 juta

Untuk memperoleh informasi lebih detail tentang syarat dan ketentuan, mengunduh formulir
pendaftaran, dan materi yang harus dilengkapi, silakan membuka website kami di
www.kalbe-rksa.com.

Batas Pendaftaran dan Pengumpulan Berkas
Paling Lambat 3 Juni 2016

Sekretariat Panitia:
Gedung Tempo
Jalan Palmerah Barat No. 8
Jakarta Selatan 12210
Telp: 021-5360409 ext. 313
Hotline: 0853 1144 5562
Email: rksa@tempo.co.id
kalbe.rksa@gmail.com

Kontak Kemenristekdikti:
Roosida Taufani, SE, MM
Telp : (021) 3169793

