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DEFINISI

Program Pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset adalah program yang diberikan kepada

Perusahaan Pemula Berbasis Riset atau calon Perusahaan Pemula Berbasis Riset untuk menjadi

perusahaan pemula berbasis hasil riset yang mandiri dan mampu mendatangkan keuntungan

(profitable) dan usaha yang dikembangkan dapat berkelanjutan (sustainable).

Perusahaan Pemula Berbasis Riset adalah
sekelompok orang (lebih dari tiga orang) yang
membangun perusahaan rintisan baru, dengan
produk atau jasa yang dikembangkan berbasis hasil
riset.



MAKSUD DAN TUJUAN PENGEMBANGAN PPBR

MAKSUD

TUJUAN

Menciptakan ekosistem riset dan inovasi yang baik bagi

pengembangan start up atau perusahaan pemula, terutama yang

berbasis hasil riset yang dikembangkan oleh lembaga penelitian,

pengembangan, pengkajian, dan penerapan di Indonesia.

1. Mendorong komersialisasi hasil riset BRIN dan juga hasil

riset masyarakat (perguruan tinggi, pemerintah daerah, atau

lembaga riset lainnya); dan

2. Menumbuhkembangkan perusahaan pemula berbasis hasil

riset.



PERUSAHAAN PEMULA BERBASIS RISET

Startup/ perusahaan rintisan

berbasis hasil riset yang mampu

menjadi perusahaan pemula yang 

mendatangkan keuntungan

(profitable) dan berkelanjutan

(sustainable).

Luaran

Benefit

Peserta yang terpilih akan mengikuti
mentoring selama maksimal 6 bulan
dan peserta yang lulus mentoring akan
mendapat pendanaan sampai dengan
Rp300.000.000,-/tahun dengan
pendanaan maksimal 2 tahun dan 
dapat diperpanjang selama 1 tahun
berdasarkan evaluasi tahunan



PENGUSUL

Start up yang mengembangkan hasil

riset dari Periset di lingkungan BRIN

Start up yang mengembangkan hasil

riset di masyarakat (perguruan tinggi, 

pemerintah daerah, atau Lembaga riset

lainnya, namun tetap diwajibkan untuk

menggandeng periset BRIN



PERSYARATAN PENGUSUL

1. Warga Negara Indonesia;

2. Memiliki tim pengelola perusahaan rintisan minimal 3 orang;

3. Memiliki produk/jasa berbasis hasil riset;

4. Ketua pengusul harus berstatus penuh waktu (Full time) pada perusahaannya;

5. Pengusul yang disetujui wajib mengikuti mentoring/coaching dari BRIN selama

paling lama 6 (enam) bulan yang akan dilakukan oleh Kedeputian Bidang

Pemanfaatan Riset dan Inovasi; 

6. Wajib membuat rencana usaha/bisnis (business plan) atau minimal business model 

canvas yang telah disusun saat mengikuti tahapan Pra Inkubasi yang dilakukan

oleh Kedeputian Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi;

7. Pengusul hanya dapat mengajukan 1 (satu) proposal pada satu periode

pendanaan;

8. Pengusul diwajibkan membuat proyeksi cashflow dengan memperhitungkan Break 

Even Point (BEP) dan Pay Back Period (PBP) dalam periode 2 (dua) tahun ke

depan. 

9. Mengajukan kebutuhan pendanaan bersama mentor setelah dinyatakan lulus 

mentoring;

10. Jika diminta oleh penyelenggara kegiatan pendanaan PPBR untuk kebutuhan

tertentu, maka pengelola startup wajib memberikan data terkait perkembangan

bisnis; dan

11. Pengusul diwajibkan membuat dan menyerahkan seluruh dokumen dan informasi

yang diminta sesuai dengan persyaratan dokumen pada lampiran.



1) Proposal disusun sesuai format dalam buku pedoman;

2) Proposal ditandatangani asli oleh pengusul;

3) Melampirkan dokumen sesuai dengan persyaratan, yaitu:

PPBR Tipe I:

• Lembar pengesahan proposal yang ditandatangani asli oleh ketua

pengusul dan Kepala Organisasi Riset (OR) atau Kepala Pusat Riset

(PR) BRIN disertai cap atau tanda tangan elektronik (TTE);

• Surat pernyataan inventor BRIN terkait dengan pengalihan hasil riset

ke perusahaan pemula yang ditandatangani asli di atas materai oleh

periset BRIN.

PPBR Tipe II:

• Lembar pengesahan proposal yang ditandatangani asli oleh ketua

pengusul dan Kepala Organisasi Riset (OR) atau Kepala Pusat Riset

(PR) BRIN disertai cap atau tanda tangan elektronik (TTE);

• Surat pernyataan inventor terkait dengan pengalihan hasil riset ke

perusahaan pemula yang ditandatangani asli di atas materai oleh

inventor;

• Surat pernyataan kesediaan pendampingan dari periset BRIN yang

ditandatangani asli di atas materai.

PERSYARATAN ADMINISTRASI



1) Proposal bisnis wajib berbasis hasil riset dari BRIN (PPBR Tipe I) dan

berbasis hasil riset dari masyarakat (PPBR Tipe II);

2) Melibatkan periset BRIN sebagai inventor dan pendamping pengembangan

produk selanjutnya (PPBR Tipe I);

3) Melibatkan inventor riset masyarakat dan periset BRIN sebagai pendamping

dalam pengembangan produk selanjutnya (PPBR Tipe II);

4) Proposal bisnis setidaknya memuat latar belakang urgensi pengembangan

PPBR, deskripsi teknologi atau hasil riset beserta rekam jejaknya yang

terdiri dari kesiapan produk atau jasa hasil riset untuk dikomersialisasi dan

keunggulan produk dibandingkan produk sejenis yang sudah ada, deskripsi

produk, rencana bisnis atau peta jalan; tim pengelola PPBR, sumber daya

lainnya yang dimiliki, dan

5) Proposal bisnis yang sedang diajukan tidak sedang mendapatkan

pendanaan lain dari instansi/lembaga pemerintah dan non-pemerintah pada

tahun yang sama untuk penggunaan komponen pendanaan yang sama.

PERSYARATAN SUBSTANSI



TATA CARA 
PENGUSULAN

a. Pengusul mengisi

formulir profile

startup;

b. Pengusul mengunggah proposal secara online melalui

laman: https://pendanaan-risnov.brin.go.id sesuai

dengan batas waktu yang telah ditentukan

c. Panitia mengumumkan

pengusul yang lulus pada

laman

https://pendanaan-

risnov.brin.go.id ataupun

melalui surat resmi.

https://pendanaan-risnov.brin.go.id/
https://pendanaan-risnov.brin.go.id/


BISNIS PROSES PENDANAAN PPBR

Penyusunan Buku

Pedoman

Sosialisasi

Program

Pengajuan

proposal
Review

Rencana

Anggaran

Seleksi

Substansi
Presentasi

Penajaman

Subtansi

Seleksi

Administrasi

Pengumuman

Penerima
MentoringCoaching

CATATAN:

Selama tahapan pra inkubasi, ikubasi, dan pasca

inkubasi, PPBR mengisi:

• Laporan aktivitas bulanan berupa isian

aktivitas selama bulan tersebut.

• Laporan Kemajuan (tengah periode

pandanaan)

• Laporan Akhir (pada akhir masa pendanaan

tahun berjalan)

Tahap Persiapan

Tahap Seleksi

Evaluasi

Tahap Pra Inkubasi (2-6 bln)

Tahap Inkubasi

6 – 20 bln
Pasca inkubasi

6 - 12 bln

Tidak Lolos

Lolos

Monev

Gagal

Lanjut
Monev

Gagal

Star-up 

Mandiri

Direktorat

Pendanaan
Direktorat

Fasilitasi Risnov
Bersama

Gagal



Jenis Waktu Pelaporan Mekanisme Pelaporan

Laporan Berkala Disusun pada periode prainkubasi

minimal sebanyak dua kali yaitu

pada pertengahan dan akhir periode

prainkubasi

Disusun oleh calon PPBR yang mengikuti

tahapan prainkubasi dengan mengisi

format yang telah ditetapkan oleh Deputi

Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi

Laporan Kemajuan Pertengahan masa kontrak Disusun berdasarkan format pada

Lampiran Softcopy diunggah melalui

laman (website)

Laporan Akhir Akhir masa kontrak Disusun berdasarkan format pada

Lampiran Softcopy diunggah melalui

laman (website)

SISTEM PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PPBR



KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN PPBR

1. Product development

2. Proses produksi

3. Pemasaran atau perluasan akses pasar

4. Branding produk

5. Perizinan dan sertifikasi produk

6. Legalitas perusahaan



PANDUAN PENGGUNAAN ANGGARAN PENDANAAN PPBR

1. Honor/Gaji upah (administrator, staf programer, dan staf lainnya yang bukan untuk
anggota berstatus PNS)

2. Bahan habis pakai seperti pembelian bahan baku produk, alat tulis kantor, dan lain-
lain

3. Perjalanan dalam negeri dalam rangka koordinasi pengembangan produk. 

4. Biaya Konsumsi rapat

5. Penggandaan

6. Pencetakan

7. Biaya perizinan/ sertifikasi (Halal, BPOM, Sertifikasi Kementan, lisensi, dll)

8. Biaya pengurusan legalitas usaha (reimburse untuk yang lulus prainkubasi)

9. Honor narasumber (Mentor atau jasa profesi lainnya dari eksternal PPBR dan BRIN)

10. Biaya sewa infrastruktur BRIN pada masa prainkubasi dan inkubasi (menggunakan
elsa point)

PENDANAAN FASILITASI PKR DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK:



PANDUAN PENGGUNAAN ANGGARAN FASILITASI PPBR

1. Gaji/Upad Founder, co founder, c-level excecutive

2. Belanja modal, contoh peralatan, mesin, gedung, bangunan, pembelian komponen untuk membuat
peralatan dan mesin, soft ware, dan lain-lain

3. Biaya seminar

4. Jaminan dan pinjaman kepada pihak lain.

5. Hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat.

6. Pembelian/pengadaan alat komunikasi termasuk pulsa. 

7. Penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan pencapaian luaran dari PPBR

PENDANAAN FASILITASI PPBR TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN UNTUK:

• Besaran pendanaan yang dianggarkan oleh Pengusul sudah termasuk pajak-pajak.

• Penyusunan Rincian Anggaran Biaya harus dituliskan rinci sesuai dengan satuan yang ditetapkan dan tidak dibuat dalam bentuk paket-paket.

• Periode pendanaan Perusahaan Pemula Berbasis Riset diberikan untuk kurun waktu maksimal 2 tahun dan akan dievaluasi keberlanjutannya melalui evaluasi setiap

tahunnya berdasarkan penilaian kinerja dari PPBR.



JADWAL SELEKSI PPBR TAHUN 2022

Gelombang I Gelombang 2

Kegiatan Periode

Seleksi Administrasi 27 Dec 2021     00:00

29 Dec 2021     18:00

Seleksi Substansi 31 Dec 2021     00:00

09 Jan 2022      23:59

Pengumuman 25 Feb 2022     00:00

25 Feb 2022     23:59

Telah berakhir

Kegiatan Periode

Seleksi Administrasi 11 Mar 2022     00:00

24 Mar 2022     23:59

Seleksi Substansi 29 Mar 2022     00:00

22 Apr 2022      23:59

Pengumuman Mei 2022     00:00

Mei 2022     23:59

Sedang seleksi substansi

Gelombang 3 (jadwal tentative)

Kegiatan Periode

Seleksi Administrasi Juni 2022     00:00

Juni 2022     23:59

Seleksi Substansi Juni 2022     00:00

Juni 2022     23:59

Pengumuman Juli 2022     00:00

Juli 2022     23:59

Akan segera dibuka

Gelombang 4 (Jadwal tentative)

Kegiatan Periode

Seleksi Administrasi Sept 2022     00:00

Sept 2022     23:59

Seleksi Substansi Sept 2022     00:00

Sept 2022     23:59

Pengumuman Okt 2022     00:00

Okt 2022     23:59

Belum dilaksanakan





TERIMAKASIH
Direktorat Pendanaan Riset dan Inovasi
Deputi Bidang Fasilitasi Riset dan Inovasi
Badan Riset dan Inovasi Nasional

https://pendanaan-risnov.brin.go.id

Lt. 8 Gedung II BJ Habibie , Jl. MH. Thamrin, Jakarta Pusat 
12910

dana-risnov@brin.go.id


