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DISCLAIMER
User manual ini bisa jadi terdapat perbedaan dengan capture data yang ada pada sistem
dikarenakan update sistem yang kami lakukan setiap saat. Namun, perbedaan tersebut bukan
merupakan perbedaan major. Untuk perbedaan major akan kami lakukan update sesuai dengan
versi user manual yang ada pada halaman muka.
Terima kasih.

GAMBARAN UMUM
Berikut merupakan gambaran umum alur untuk pengisian syarat - syarat pendaftaran RISPRO:

Gambar 1. Gambaran Umum Pengisian Syarat- syarat Pendaftaran RISPRO

Keterangan Gambar 1. :
1. Pembuatan Akun
Pembuatan akun baru merupakan tahap awal pendaftaran untuk Akun Periset di Sipensel.
Pada tahap ini, Periset mengisi data NIK dan email. Kemudian RISPRO LPDP akan
mengirimkan email verifikasi ke alamat email yang telah didaftarkan agar akun aktif dan
dapat digunakan ke tahap selanjutnya (log in).
2. Log in RISPRO LPDP
Setelah Akun Periset terverifikasi dan aktif, Periset dapat melakukan log in menggunakan
email dan password yang sudah didaftarkan.
3. Input Data Profil Pengusul
Input data profil pengusul merupakan tahap Periset mengisi data pribadi yang terdiri dari
identitas diri, pendidikan, pengalaman riset, publikasi, HKI, penghargaan riset dan
produk riset yang nantinya akan menjadi Profil Ketua Periset yang dinilai oleh Reviewer.
4. Input Data Pengajuan Mitra, Institusi dan Lembaga Riset
Input data pengajuan mitra, institusi dan lembaga riset merupakan tahap Periset
menambahkan nama mitra, institusi dan lembaga riset yang berkaitan dengan proposal yang
akan didaftarkan.Tahap ini dilakukan jika nama mitra, institusi dan lembaga riset terkait
belum terdaftar dalam sistem.
5. Input Data Proposal Riset
Input data proposal merupakan tahap periset mengajukan proposal dengan mengisi judul
proposal, fokus riset dan jenis luaran. Adapun pada tahap ini Periset juga menambahakan
anggota periset lainnya dengan mengisi nomor NIK dan email masing - masing anggota
riset. Anggota Periset lainnya akan melakukan pengisian Data Profil Pengusul sebagaimana
yang dilakukan Ketua Periset dengan akun NIK dan Email yang didaftarkan oleh Ketua
Periset. Selanjutnya, Periset menggunggah dokumen proposal dan lampiran, serta
melengkapi usulan dana dan kontribusi mitra.
6. Submit Proposal Riset
Apabila seluruh data profil, proposal dan usulan dana telah dilengkapi maka Periset
melakukan Submit Proposal, sehingga proposal akan masuk ke akun lembaga riset untuk
dapat dilakukan penilaian oleh institusi. Proposal yang telah disubmit sudah tidak dapat
dilakukan edit data.
7. Penilaian Institusi
Lembaga riset yang telah didaftarkan oleh Periset akan memiliki Akun Lembaga Riset untuk
melakukan penilaian institusi dari proposal yang telah disubmit oleh Periset. LPDP akan
melakukan seleksi hanya terhadap proposal yang dinilai LULUS oleh institusinya.

REGISTRASI/PEMBUATAN AKUN BARU DAN LOGIN
Pendaftaran proposal program pendanaan RISPRO dilakukan secara daring melalui tautan
https://www.lpdp.kemenkeu.go.id/rispro dengan diawali registrasi/pembuatan akun baru sebagai
berikut:
1. Ketik alamat tautan pada https://www.lpdp.kemenkeu.go.id/rispro pada browser
(disarankan menggunakan Google Chrome), maka akan muncul tampilan berikut:

!
2. Setelah klik register proposal akan muncul tampilan sebagai berikut:

(Untuk dapat masuk ke menu log in RISPRO di atas, juga dapat langsung dilakukan
dengan mengetikan tautan https://risprolpdp.kemenkeu.go.id/ pada browser).

3. Akun Baru Periset dibuat dengan mengklik “Buat Akun Baru”, maka akan muncul tampilan
di bawah ini, dilanjutkan dengan mengisi NIK dan email yang akan didaftarkan, lalu klik
“Daftar”.

Mohon diperhatikan dan dicek
kembali, bahwa Email yang
didaftarkan pada sistem adalah
email yang aktif dan digunakan
untuk korespondensi. Email
tersebut akan melekat pada akun
yang digunakan untuk login sistem
pendaftaran.

4. Lengkapi registrasi akun dengan password dan nomor handphone, kemudian pilih submit.

5. Setelah tombol “Submit” diklik, LPDP RISPRO akan mengirimkan email verifikasi.
Verifikasi email dilakukan dengan mengklik tombol “Verifikasi Email Anda”.

6. Setelah email terverifikasi, lakukan login dengan mengklik tautan yang tertera
https://risprolpdp.kemenkeu.go.id/. Login dilakukan dengan memasukan email dan
password yang telah didaftarkan lalu klik “Login”.
7. Bagi Periset yang telah memiliki akun Sipensel dapat langsung login melalui tautan
https://risprolpdp.kemenkeu.go.id/ dengan menggunakan email dan password yang
pernah didaftarkan. Berikut tampilan dari halaman login.

BERANDA SIPENSEL RISPRO
Berikut merupakan tampilan beranda dari sistem pendaftaran dan seleksi online (SIPENSEL)
RISPRO setelah Periset melakukan login melalui https://risprolpdp.kemenkeu.go.id/ :

Menu
Aplikasi
Data Profil
Periset

Gambar 2. Tampilan dan Menu-menu pada Beranda SIPENSEL RISPRO

KETERANGAN MENU :
Profil Pengusul → Menu untuk melakukan edit Profil dari Periset, diisikan
dengan data pendidikan, pengalaman riset, publikasi, HKI, penghargaan,
hingga produk riset yang pernah dihasilkan (jika ada).
Proposal Riset Kompetisi → Menu untuk mendaftarkan proposal yang akan
didaftarkan pada RISPRO Kompetisi (Komersial dan Kebijakan/Tata Kelola)
Proposal Riset Invitasi) → Menu untuk mendaftarkan proposal yang akan
didaftarkan pada RISPRO Invitasi, khusus untuk yang mendapatkan
undangan dari LPDP.
Status Pengajuan → Menu untuk mengajukan Institusi, Lembaga Riset, dan
Mitra yang akan terlibat dalam proposal (jika belum terdaftar pada sistem).
Hubungi Kami → Menu kontak LPDP yang dapat dihubungi apabila menemui
kendala sistem dan membutuhkan informasi lebih lanjut.

PENGISIAN PROFIL PENGUSUL
Langkah awal sebelum mengajukan proposal RISPRO, Periset harus melengkapi Profil Pengusul
yang nantinya akan menjadi profil periset yang dinilai oleh Reviewer dengan cara memilih menu
“Profil Pengusul” lalu klik tombol “Edit Profil” dengan tampilan sebagai berikut:

Dalam melengkapi profil pengusul, terdapat tujuh kolom yang harus dilengkapi sebagai berikut:
1. Identitas Diri Periset

2. Riwayat Pendidikan

3. Pengusul riset menambahkan riwayat pengalaman riset yang telah dilakukan

4. Periset menambahkan riwayat publikasinya yang sudah terpublish

5. Periset menambahkan daftar Kekayaan Intelektual yang pernah dihasilkan baik yang
masih terdaftar maupun yang sudah ID granted

6. Periset melengkapi Penghargaan Riset yang pernah diperoleh

7. Periset menambahkan Produk Riset yang pernah dihasilkan (jika ada)

PENGAJUAN PROPOSAL RISPRO KOMPETISI
Pengajuan Proposal RISPRO Kompetisi dilakukan setelah Profil Periset telah dilengkapi dengan
memilih menu “Proposal Riset Kompetisi”. Berikut merupakan langkah dalam pengajuan
proposal RISPRO Kompetisi (Komersial dan Kebijakan/Tata Kelola):
1. Periset melakukan pengajuan proposal dengan mengklik tombol “Pengajuan Proposal”.
Selanjutnya, Periset harus melengkapi tiga baris isian yaitu Identitas Proposal, Anggota
Riset, dan Profil Institusi Pengusul sebagaimana tampilan berikut:

1
2
3

2. Periset mengisi baris Identitas Proposal sebagai berikut:

Identitas proposal terdiri atas Kode Registrasi yang otomatis diberikan oleh sistem, Judul
Proposal yang harus dilengkapi Periset, Abstrak dari proposal dengan tidak melebihi 450
kata, Mengetikan Keyword, Memilih Fokus riset dari 11 Fokus RISPRO, dan Memilih
Luaran yang akan dihasilkan dari proposal.

3. Periset melengkapi baris Anggota Riset

WARNING!!!
1. Harap mengisi email dan NIK anggota riset dengan benar.
2. Email yang didaftarkan adalah email yang aktif dan dapat digunakan
untuk korespondensi, karena akun anggota riset (username dan
password) akan dikirimkan ke email yang didaftarkan tersebut.
3. Setelah anggota riset didaftarkan, maka secara otomatis sistem akan
mengirimkan email terkait akun anggota riset untuk login pada sistem.
4. Login ini dibutuhkan untuk melengkapi profil anggota periset yang
nantinya dibutuhkan untuk penilaian administrasi dan substansi oleh
Reviewer.

4. Periset mengisi kolom Profil Institusi Pengusul

Klik Save Proposal
Setelah seluruh baris terisi, selanjutnya Periset mengklik “Save Proposal”, maka proposal
berhasil ditambahkan dengan tampilan berikut ini

5. Selanjutnya, Periset mengunggah dokumen proposal dan lampiran yang dipersyaratkan
dengan mengklik tombol “Dokumen”

6. File unggahan yang harus dilengkapi sebagaimana ada pada tampilann di bawah ini:

7. Setelah mengunggah keseluruhan lampiran dokumen pelengkap pengajuan proposal
riset, selanjutnya Periset mengisi kolom “Usulan Dana & Kinerja”

8. Pada tombol “Usulan Dana & Kinerja”, pengisian diawali dengan memilih Mitra yang
terlibat beserta kontribusi yang akan diberikan oleh Mitra dari tahun ke – 1 s/d tahun ke –
2/3.

9. Tahapan selanjutnya periset mengisi RAB di menu “RAB” dari tahun ke – 1 s/d tahun ke
– 2/3.

Untuk porsi LPDP dengan Luaran:
-Kebijakan : Maks 500 Juta
-Teknologi : Maks 2 Miliar

10. Tahap selanjutnya periset mengisi “Indikator Kinerja” dengan luaran riset pertahunnya
beserta persentase yang akan dicapai.

11. Tahapan terakhir, setelah seluruh “Dokumen” diunggah dan “Usulan Dana & Kinerja”
dilengkapi. Periset mengklik tombol “Submit” sehingga Proposal sudah tidak dapat
dilakukan edit data dan Proposal akan masuk pada akun lembaga riset untuk dilakukan
Penilaian Institusi.

PENGAJUAN PROPOSAL RISPRO INVITASI
Pengajuan Proposal RISPRO Invitasi dilakukan setelah Profil Periset telah dilengkapi dengan
memilih menu “Proposal Riset Invitasi”. Berikut merupakan langkah dalam pengajuan proposal
RISPRO Invitasi:
1. Periset melakukan pengajuan proposal dengan mengklik tombol “Pengajuan Proposal”.
Selanjutnya, Periset harus melengkapi tiga baris isian yaitu Identitas Proposal, Anggota
Riset, dan Profil Institusi Pengusul sebagaimana tampilan berikut:

1
2
3

2. Periset mengisi baris Identitas Proposal sebagai berikut:

Identitas proposal terdiri atas Kode Registrasi yang otomatis diberikan oleh sistem, Judul
Proposal yang harus dilengkapi Periset, Abstrak dari proposal dengan tidak melebihi 450
kata, Mengetikan Keyword, dan Memilih Luaran yang akan dihasilkan dari proposal.

3. Periset melengkapi baris Anggota Riset

WARNING!!!
1. Harap mengisi email dan NIK anggota riset dengan benar.
2. Email yang didaftarkan adalah email yang aktif dan dapat digunakan
untuk korespondensi, karena akun anggota riset (username dan
password) akan dikirimkan ke email yang didaftarkan tersebut.
3. Setelah anggota riset didaftarkan, maka secara otomatis sistem akan
mengirimkan email terkait akun anggota riset untuk login pada sistem.
4. Login ini dibutuhkan untuk melengkapi profil anggota periset yang
nantinya dibutuhkan untuk penilaian administrasi dan substansi oleh
Reviewer.

4. Periset mengisi kolom Profil Institusi Pengusul

Klik Save Proposal
Setelah seluruh baris terisi, selanjutnya Periset mengklik “Save Proposal”, maka proposal
berhasil ditambahkan dengan tampilan berikut ini

5. Selanjutnya, Periset mengunggah dokumen proposal dan lampiran yang dipersyaratkan
dengan mengklik tombol “Dokumen”

6. File unggahan yang harus dilengkapi sebagaimana ada pada tampilann di bawah ini:

7. Setelah mengunggah keseluruhan lampiran dokumen pelengkap pengajuan proposal
riset, selanjutnya Periset mengisi kolom “Usulan Dana & Kinerja”

8. Pada tombol “Usulan Dana & Kinerja”, pengisian diawali dengan memilih Mitra yang
terlibat beserta kontribusi yang akan diberikan oleh Mitra dari tahun ke – 1 s/d tahun ke –
2/3.

9. Tahapan selanjutnya periset mengisi RAB di menu “RAB” dari tahun ke – 1 s/d tahun ke
– 2/3.

10. Tahap selanjutnya periset mengisi “Indikator Kinerja” dengan luaran riset pertahunnya
beserta persentase yang akan dicapai.

11. Tahapan terakhir, setelah seluruh “Dokumen” diunggah dan “Usulan Dana & Kinerja”
dilengkapi. Periset mengklik tombol “Submit” sehingga Proposal sudah tidak dapat
dilakukan edit data dan Proposal akan masuk pada akun lembaga riset untuk dilakukan
Penilaian Institusi.

PENGAJUAN MITRA, INSTITUSI DAN LEMBAGA RISET
Menu “Status Pengajuan” berfungsi untuk mengajukan Institusi, Lembaga Riset, dan Mitra yang
akan terlibat dalam proposal (jika belum terdaftar pada sistem).

1. Periset mengisi kelengkapan data pengajuan Institusi

2. Periset mengisi kelengkapan data pengajuan lembaga riset.

WARNING !!!
Harap mengisi data email lembaga riset dengan benar karena username dan
password login akan dikirimkan melalui email yang telah didaftarkan tersebut
untuk digunakan dalam Penilaian Institusi proposal RISPRO.

3. Periset mengisi kelengkapan data pengajuan mitra. Periset mencantumkan CP yang
dapat dihubungi selama pelaksanaan riset/seleksi proposal RISPRO. Serta melampirkan
dokumen profil mitra dalam bentuk pdf.

4. Berikut merupakan tampilan setelah data Pengajuan mitra, institusi, dan lembaga riset
yang telah terisi lengkap. (Status akan pending sebelum dilakukan verifikasi oleh tim
LPDP, jika sudah lolos tahap verifikasi maka status akan berubah menjadi Verified. Status
tersebut bisa juga Reject apabila terdapat data yang kurang sesuai dengan institusi yang
dimasukkan. Untuk status yang di Reject periset dapat melakukan pengajuan mengikuti
langkah dari awal kembali.)

HUBUNGI KAMI
Kontak Kami
Informasi mengenai pendaftaran RISPRO atau kendala sistem silakan menghubungi CRM LPDP
melalui tautan dibawah ini
http://crmlpdp.kemenkeu.go.id

FAQ SIPENSEL
Dapat diakses melalui link dibawah ini

https://docs.google.com/document/d/1HCJwRsRZ0seybqX8zwtNa8d9YUAz_qpp1ElB5cUt
7J4/edit?usp=sharing

