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KATA PENGANTAR 
Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Buku Panduan Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Telkom Surabaya Tahun 2019 ini dapat diselesaikan. Buku 

panduan ini disusun mengikuti perkembangan regulasi penelitian dan pengabdian masyarakat di 

Indonesia. Dengan pertanggungjawaban berbasis luaran, diharapkan dosen dapat lebih termotivasi 

untuk memenuhi target luaran yang dijanjikan. Di sisi lain, dosen juga lebih terpacu untuk 

mengoptimalkan produktivitas luaran penelitian dan pengabdian masyarakat dengan menargetkan 

luaran tambahan. 

Buku panduan ini merupakan edisi pertama dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 

(LPPM) yang berfungsi sebagai acuan bagi sivitas akademika Institut Teknologi Telkom Surabaya, dalam 

mengajukan penelitian dan pengabdian masyarakat. Buku ini juga memaparkan proses pengelolaan 

penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan Institut Teknologi Telkom 

Surabaya. 

Atas terbitnya buku panduan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya kepada semua anggota LPPM serta pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang 

telah diberikan mulai dari menggagas dan menyusun sampai dengan penerbitan. Kami menyadari 

bahwa buku panduan ini masih jauh dari sempurna, sehingga kami mempersilahkan kepada khalayak 

untuk berkenan memberikan saran dan masukan untuk perbaikan ke depannya. Akhir kata, kami 

ucapkan terima kasih atas perhatian dari pembaca semua. Semoga panduan ini dapat memberikan 

manfaat untuk memajukan bangsa Indonesia dan dunia pendidikan kita pada khususnya. 

 

 

 

Surabaya, 4 Februari 2019 

Kepala LPPM,  

 

 

Philip Tobianto Daely 
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BAB 1 PENDAHULUAN 
Institut Teknologi Telkom Surabaya berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian 

masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban 

tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan 

bahwa penelitian dan pengabdian masyarakat di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing 

bangsa. 

Agar amanah di atas dapat dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan penelitian dan pengabdian 

masyarakat di Institut Teknologi Telkom Surabaya harus diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Secara umum tujuan penelitian di Institut Teknologi Telkom Surabaya adalah: 

1. menghasilkan penelitian sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi, 

2. menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik, 

3. meningkatkan kapasitas penelitian, 

4. mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat 

Indonesia, dan 

5. meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan intelektual secara nasional 

dan internasional. 

Tujuan pengabdian kepada masyarakat di Institut Teknologi Telkom Surabaya adalah: 

1. melaksanakan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, 

2. mengembangkan model pemberdayaan masyarakat, 

3. meningkatkan kapasitas pengabdian kepada masyarakat, 

4. memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang 

dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, 

5. melakukan kegiatan yang mampu memberdayakan masyarakat pada semua strata, secara 

ekonomi, politik, sosial, dan budaya; dan 

6. melakukan alih teknologi, dan ilmu kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia 

berkeadilan gender dan inklusi sosial serta kelestarian sumber daya alam. 

Agar tujuan di atas dapat dicapai, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) di Institut 

Teknologi Telkom Surabaya menyelenggarakan beberapa program penelitian dan pengabdian 

masyarakat. Diluncurkannya program-program ini diharapkan dapat lebih meningkatkan budaya 

meneliti dan mengabdi kepada masyarakat bagi para dosen tetap di lingkungan Institut Teknologi 

Telkom Surabaya serta merangsang terbentuknya kelompok-kelompok peneliti handal secara merata 

di seluruh fakultas. 
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BAB 2 PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT 

2.1 Pendahuluan 
Sejalan dengan perannya sebagai penyelenggara dan pengelola penelitian dan pengabdian masyarakat, 

LPPM Institut Teknologi Telkom Surabaya berupaya terus mengawal penelitian dan pengabdian 

masyarakat di Institut Teknologi Telkom Surabaya. Pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat di Institut Teknologi Telkom Surabaya diarahkan untuk:  

1. mewujudkan keunggulan penelitian dan pengabdian masyarakat di Institut Teknologi Telkom 

Surabaya, 

2. meningkatkan daya saing Institut Teknologi Telkom Surabaya di bidang penelitian dan pengabdian 

masyarakat pada tingkat nasional dan internasional, dan 

3. meningkatkan angka partisipasi dosen tetap Institut Teknologi Telkom Surabaya dalam 

melaksanakan penelitian yang bermutu, 

4. meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian di Institut Teknologi Telkom Surabaya, dan 

5. memfungsikan potensi Institut Teknologi Telkom Surabaya dalam menopang daya saing bangsa. 

2.2 Program Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
Program penelitian yang diselenggarakan oleh LPPM untuk dosen di Institut Teknologi Telkom 

Surabaya terbagi dalam dua jenis berdasarkan pendanaannya, yaitu Penelitian Dana Internal (PDI) dan 

Penelitian Dana Mandiri (PDM). Program pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh LPPM 

adalah Pengabdian Masyarakat Dana Internal (PMDI). Pengusul dapat mengajukan proposal untuk 

setiap program yang kegiatannya dapat dilakukan secara berkelompok dalam Tim Peneliti. Penjelasan 

lebih lanjut masing-masing diuraikan pada Bab. 

2.3 Ketentuan Umum 
Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian masyarakat harus mengacu pada standar 

penjaminan mutu penelitian dan pengabdian masyarakat di Institut Teknologi Telkom Surabaya sesuai 

dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, LPPM menetapkan 

ketentuan umum pelaksanaan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang diuraikan sebagai 

berikut. 

1. Ketua Peneliti/Pelaksana pengabdian adalah dosen tetap Institut Teknologi Telkom Surabaya yang 

mempunyai Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) dari 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 

2. Anggota Peneliti/Pelaksana pengabdian adalah dosen Institut Teknologi Telkom Surabaya yang 

mempunyai NIDN atau NIDK dan mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya. 

3. Usulan harus mendapatkan persetujuan dari Dekan Fakultas dari Ketua Peneliti atau Ketua 

Pelaksana. 

4. Apabila pelaksanaan penelitian atau pengabdian masyarakat dihentikan sebelum waktunya akibat 

kelalaian salah satu atau semua Peneliti/Pelaksana, atau terbukti memperoleh pendanaan ganda, 

atau terbukti mengusulkan kembali penelitian  atau pengabdian masyarakat yang telah didanai 

sebelumnya, maka Ketua Peneliti/Pelaksana tersebut tidak diperkenankan mengusulkan 

penelitian ataupun pengabdian masyarakat yang didanai oleh LPPM selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan seluruh dana penelitian atau pengabdian 

masyarakat yang telah diberikan ke institusi terkait. 

5. LPPM wajib melakukan pengawasan internal atas semua kegiatan penelitian dan pengabdian 

masyarakat di Institut Teknologi Telkom Surabaya dengan mengacu kepada sistem penjaminan 

mutu yang berlaku. 

6. Tim Peneliti/Pelaksana pengabdian masyarakat diwajibkan membuat catatan Harian dalam 

melaksanakan penelitian atau pengabdian masyarakat. Catatan harian berisi catatan tentang 
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pelaksanaan penelitian atau pengabdian masyarakat sesuai dengan tahapan proses yang 

diusulkan. 

2.4 Tahapan Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
Secara umum, tahapan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat meliputi pengumuman, 

pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan 

penilaian keluaran. Selanjutnya setiap tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana telah disebutkan 

dijabarkan sebagai berikut. 

2.4.1 Tahap Pengumuman 
Siklus pengelolaan penelitian dan pengabdian masyarakat diawali dengan LPPM mengumumkan 

penerimaan usulan penelitian. Pengumuman penerimaan usulan dilampiri dengan buku panduan 

penelitian. LPPM menginformasikan penerimaan usulan kepada dosen melalui Dekan dan Ketua 

Program Studi di lingkup kerjanya masing-masing, serta melalui situs web LPPM (https://ppm.ittelkom-

sby.ac.id). 

2.4.2 Tahap Pengusulan 
Penyusunan proposal mengikuti format proposal yang ditentukan oleh LPPM (dapat diunduh di situs 

web LPPM). Pengusulan proposal dilakukan dengan menyerahkan hardcopy kepada staf LPPM, dan 

softcopy dengan format PDF maksimal 5 MB per file, dikirim ke:  

• alamat email LPPM: lppm@ittelkom-sby.ac.id 

• topik (subject) email: Proposal_(PDI/PDM/PMDI)_(tahun pengajuan)_(nama lengkap Ketua 

Peneliti tanpa gelar)_(FTE/FTII).  

• Nama file: Proposal_(PDI/PDM/PMDI)_(tahun pengajuan)_(nama lengkap Ketua Peneliti tanpa 

gelar)_(FTE/FTII). 

Setiap proposal harus disahkan oleh Dekan dari fakultas Ketua Peneliti. Fotokopi Berita Acara Serah 

Terima Proposal akan diberikan sebagai tanda Ketua Peneliti/Pelaksana pengabdian telah meyerahkan 

proposal ke LPPM. Pada proposal juga harus dicantumkan luaran yang dijanjikan sebagai indikator 

keberhasilan riset. Khusus proposal penelitian, secara spesifik juga harus menyebutkan tingkat 

kesiapan atau kematangan teknologi yang dihasilkan. Kematangan teknologi riset dapat mengacu pada 

Tingkat Kesiapterapanan Teknologi (TKT) dengan skala 1-9 sebagaimana diuraikan pada Lampiran A. 

2.4.3 Tahap Penyeleksian 
Seleksi usulan dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh Rektor/Wakil Rektor yang berwenang, 

dengan mengikuti persyaratan yang dijelaskan di Subbab 2.8. Seleksi dilakukan dengan proses 

termasuk di dalamnya adalah verifikasi administratif dan seleksi substantif, evaluasi rencana anggaran 

biaya (RAB), serta presentasi jika diperlukan. Presentasi oleh Tim Penelitian akan dinilai substansi dan 

kelayakannya oleh Tim Penilai. 

2.4.4 Tahap Penetapan 
Hasil seleksi proposal penelitian atau pengabdian masyarakat dari Tim Penilai selanjutnya 

direkomendasikan LPPM kepada Rektor atau Wakil Rektor yang berwenang untuk ditetapkan dalam 

sebuah surat keputusan (SK). Setelah ditetapkan, LPPM akan mengumumkan SK tersebut melalui situs 

web LPPM dan menyebarkan fotokopi SK tersebut kepada Dekan dan Ketua Program Studi, untuk 

diteruskan kepada Ketua Peneliti/Pelaksana yang penelitiannya disetujui untuk didanai. Besaran biaya 

yang ditetapkan merupakan rekomendasi dari Tim Penilai. 

2.4.5 Tahap Pelaksanaan 
Tahap pelaksanaan diawali dengan penandatanganan kontrak penelitian/pengabdian masyarakat 

antara LPPM dengan Ketua Peneliti/Pelaksana, setelah usulan penelitian atau pengabdian masyarakat 

ditetapkan dan diumumkan. Waktu penandatangan kontrak penelitian/pengabdian masyarakat akan 

https://ppm.ittelkom-sby.ac.id/
https://ppm.ittelkom-sby.ac.id/
mailto:lppm@ittelkom-sby.ac.id
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diumumkan oleh LPPM melalui situs web LPPM. Dana penelitian/pengabdian masyarakat akan 

dicairkan dalam dua (2) termin, yaitu termin pertama (50% dari dana yang disetujui) dan termin kedua 

(maksimal 50% dari dana yang disetujui) dengan mekanisme pencairan yang dipaparkan dalam kontrak. 

Kontrak penelitian/pengabdian sekurang-kurangnya berisi: 

• Pejabat penandatangan kontrak 

• Dasar pembuatan/ruang lingkup kontrak 

• Jumlah dana dan mekanisme pencairan dana 

• Masa berlaku kontrak 

• Target luaran 

• Hak dan kewajiban 

• Pelaporan penelitian 

• Monitoring dan evaluasi 

• Perubahan Tim Peneliti/Pelaksana dan substansi penelitian/pengabdian masyarakat 

• Pajak 

• Kekayaan intelektual 

• Force majeure 

• Sanksi 

• Sengketa 

2.4.6 Tahap Pengawasan 
Sasaran pengawasan adalah Tim Peneliti/Pelaksana pengabdian. Pengawasan pelaksanaan 

penelitian/pengabdian masyarakat wajib dilakukan oleh LPPM dalam bentuk kegiatan pemantauan 

(monitoring) dan evaluasi. Pengawasan dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh Rektor/Wakil 

Rektor dengan mengikuti persyaratan yang dijelaskan di Subbab 2.8. Ketua Peneliti/Pelaksana 

pengabdian wajib melaporkan kemajuan penelitian/pengabdian masyarakat dan catatan harian 

sebagai bahan evaluasi dalam tahap pengawasan (format dapat diunduh di situs web LPPM). Laporan 

kemajuan dan catatan harian diserahkan kepada LPPM dalam bentuk hardcopy kepada staf LPPM dan 

softcopy dengan format PDF maksimal 5 MB per file, dikirim ke:  

• alamat email LPPM: lppm@ittelkom-sby.ac.id 

• topik (subject) email:  Laporan Kemajuan_(PDI/PDM/PMDI)_(tahun pelaporan)_(nama lengkap 

Ketua Peneliti tanpa gelar)_(FTE/FTII) 

• nama file: (Laporan Kemajuan/Catatan Harian)_(PDI/PDM/PMDI)_(tahun pengajuan)_(nama 

lengkap Ketua Peneliti tanpa gelar)_(FTE/FTII). 

2.4.7 Tahap Penilaian Hasil 
Ketua Peneliti/Pelaksana pengabdian wajib melaporkan hasil dari penelitian/pengabdian masyarakat 

dalam bentuk laporan akhir, bukti belanja penelitian/pengabdian masyarakat, dan bukti luaran 

penelitian/pengabdian masyarakat yang dijanjikan kepada LPPM. Laporan kemajuan dan catatan 

harian diserahkan kepada LPPM dalam bentuk hardcopy kepada staf LPPM dan softcopy dengan format 

PDF maksimal 5 MB per file, dikirim ke:  

• alamat email LPPM: lppm@ittelkom-sby.ac.id 

• topik (subject) email:  Laporan Akhir_(PDI/PDM/PMDI)_(tahun pelaporan)_(nama lengkap Ketua 

Peneliti tanpa gelar)_(FTE/FTII) 

• nama file: (Laporan Akhir/Catatan Harian)_(PDI/PDM/PMDI)_(tahun pengajuan)_(nama lengkap 

Ketua Peneliti tanpa gelar)_(FTE/FTII). 

Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai untuk menilai kelayakan atas pelaksanaan penelitian berdasarkan 

laporan akhir dan luaran penelitian/pengabdian masyarakat. Tim Penilai memberikan rekomendasi 

berdasarkan hasil penilaian yang terdiri atas: 

mailto:lppm@ittelkom-sby.ac.id
mailto:lppm@ittelkom-sby.ac.id


Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IT Telkom Surabaya Edisi 1 

5 

1. persentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai dengan usulan yang dijanjikan, 

2. saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap hasil 

penelitian, 

3. saran dan masukan terkait keberlanjutan penelitian, dan 

4. rekomendasi untuk mendapatkan biaya luaran tambahan. 

Pelaksanaan penelitian/pengabdian masyarakat sesuai dengan kaidah ilmiah dan ketentuan kontrak 

penelitian/pengabdian masyarakat tidak dapat dinyatakan gagal. Penilaian tentang pemenuhan kaidah 

ilmiah kontrak penelitian/pengabdian masyarakat dilakukan berdasarkan rekomendasi Tim Penilai. 

Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk disampaikan kepada Ketua 

Peneliti melalui email. LPPM lalu akan mencairkan dan mentransfer dana penelitian/pengabdian 

masyarakat termin kedua (maksimal 30% dari dana yang disetujui) ke rekening bank Ketua 

Peneliti/Pelaksana pengabdian. Laporan akhir dan berita acara hasil penilaian lalu diarsipkan di LPPM. 

Ringakasan tahap penyelenggaran program penelitian dan pengabdian masyarakat disajikan pada 

Gambar 2.1. Ringkasan skema pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan 

tim pelaksana, waktu, dan pendanaan disajikan pada Tabel 2.1.  

 

Gambar 2.1 Ringkasan tahap penyelenggaran program penelitian dan pengabdian masyarakat. 

Tabel 2.1 Ringkasan program penelitian dan pengabdian masyarakat. 

No 
Skema Penelitian/ 

Pengabdian Masyarakat 
Syarat Tim Peneliti/Pelaksana 

Waktu 
(bulan) 

Maksimal Pengajuan 
Biaya  

1 Penelitian Dana Internal 
(PDI) 

• Ketua adalah dosen tetap 

• Anggota terdiri dari 2-3 dosen 
tetap dan 1-3 mahasiswa 

12 Rp12.500.000,00 

2 Penelitian Dana Mandiri 
(PDM) 

• Ketua adalah dosen tetap 

• Anggota terdiri dari 1-2 dosen 
tetap dan 1-2 mahasiswa 

10 - 

3 Pengabdian Masyarakat 
Dana Internal (PMDI) 

• Ketua adalah dosen tetap 

• Anggota terdiri dari 2-3 dosen 
tetap dan 1-3 mahasiswa 

8 Rp6.500.000,00 

 

 

 

Pengusulan

•Pengumuman pembukaan program

•Penyerahan proposal oleh pengusul ke 
LPPM

Seleksi

•Evaluasi proposal

•Penetapan proposal yang disetujui

•Pengumuman proposal yang disetujui

Pelaksanaan

•Penandatanganan kontrak

•Pelaksanaan

•Laporan kemajuan

•Evaluasi laporan kemajuan

•pengumuman hasil evaluasi

Pelaporan

•Laporan akhir

•Seminar hasil

•Evaluasi laporan akhir
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2.5 Kewajiban LPPM dalam Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
Kewajiban perguruan tinggi dalam pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

meliputi hal-hal berikut: 

1. Melaksanakan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana diatur 

pada Subbab 2.2. 

2. Menyusun rencana strategis penelitian (renstra penelitian) dan pengabdian masyarakat (renstra 

pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat. 

3. Menetapkan indikator kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat yang sesuai dengan 

indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 

(DRPM) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). 

4. Menyusun pedoman pengembangan dan pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dengan mengacu pada standar norma Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan 

Tinggi (SPMPPT). 

5. Mendorong terbentuknya kelompok peneliti dan pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang 

berdaya saing nasional dan internasional. 

6. Mengembangkan sistem basis data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

mencakup capaian kinerja penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di tingkat perguruan 

tinggi. 

7. Melaksanakan kontrak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat antara perguruan tinggi 

dan peneliti/pelaksana pengabdian. 

8. Melaporkan hasil kegiatan kepada DRPM melalui Simlitabmas. 

2.6 Indikator Kinerja Penelitian 
Pengendalian penelitian dilakukan melalui penentuan IKU yang ditetapkan secara nasional. Institut 

Teknologi Telkom Surabaya wajib menyusun rencana pencapaian kinerja utama penelitian dengan 

mengacu pada IKU yang diukur berbasis hasil pemetaan kinerja, seperti tertera pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2 IKU penelitian. 

No Jenis Luaran 
Indikator Capaian 

TS** TS+1 TS+2 TS+3 TS+4 

1 Artikel ilmiah dimuat 
di jurnal 

Internasional      

Nasional terakreditasi      

Nasional tidak terakreditasi      

2 Artikel ilmiah dimuat 
di prosiding 

Internasional      

Nasional      

Lokal      

3 Pembicara kunci/tamu  
(keynote/invited 
speaker) 

Internasional      

Nasional      

Lokal      

4 Dosen tamu (visiting lecturer) internasional      

5 Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI) 

Paten      

Paten sederhana      

Hak Cipta      

Merek dagang      

Rahasia dagang      
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Desain produk industri      

Indikasi geografis      

Perlindungan varietas tanaman      

Perlindungan topografi sirkuit terpadu      

6 Teknologi Tepat Guna      

7 Model/purwarupa/desain/karya seni/rekayasa sosial      

8 Buku (ISBN)      

9 Book chapter (ISBN)      

10 Jumlah dana kerja 
sama penelitian 

Internasional      

Nasional      

Regional      

11 Angka partisipasi dosen*      

12 Dokumen feasibility study      

13 Business plan      

14 Naskah akademik (policy brief, rekomendasi kebijakan, atau 
model kebijakan strategis) 

     

* Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dibagi total dosen tetap perguruan tinggi 

** TS = Tahun sekarang, tahun awal dimulainya kegiatan, dituliskan secara eksplisit, misalnya 2019, TS+1 = 2020, dst. 

Penelitian secara spesifik juga harus menyebutkan tingkat kesiapterapan atau kematangan luaran yang 

dihasilkan sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi nomor 42 tahun 2016 

tentang Pengukuran dan Penetapan TKT dan Keputusan Direktorat Jendral Penguatan Riset dan 

Pengembangan nomor 603/E1.2/2016 tentang Pedoman Indikator Capaian TKT sebagaimana 

diuraikan pada Lampiran A. 

2.7 Indikator Kinerja Pengabdian Masyarakat 
Pengendalian kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan melalui penentuan IKU yang ditetapkan 

secara nasional. Insitut Teknologi Telkom Surabaya wajib menyusun rencana pencapaian kinerja utama 

pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada IKU yang diukur berbasis hasil pemetaan 

kinerja, seperti tertera pada Tabel 2.3. 

Tabel 2.3 IKU pengabdian masyarakat 

No Jenis Luaran 
Indikator Capaian 

TS** TS+1 TS+2 TS+3 TS+4 

1 Artikel ilmiah 
dimuat di jurnal 

Internasional      

Nasional terakreditasi      

Nasional tidak terakreditasi      

2 Artikel ilmiah 
dimuat di 
prosiding 

Internasional      

Nasional      

Lokal      

3 Artikel di media 
massa cetak atau 
elektronik 

Nasional      

Lokal      

4 Video dokumentasi pelaksanaan kegiatan      

5 Pembicara kunci/ 
tamu (keynote 
speaker/invited) 

Internasional      

Nasional      

Lokal      
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6 Dosen tamu (visiting lecturer) internasional      

7 Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI) 

Paten      

Paten sederhana      

Hak Cipta      

Merek dagang      

Rahasia dagang      

Desain produk industri      

Indikasi geografis      

Perlindungan varietas tanaman      

Perlindungan topografi sirkuit terpadu      

8 Teknologi Tepat Guna      

9 Model/purwarupa/desain/karya seni/rekayasa sosial      

10 Buku (ISBN)      

11 Bahan ajar      

12 Mitra non 
produktif 
ekonomi 

Pengetahuannya meningkat      

Keterampilannya meningkat      

Pendapatannya meningkat      

Pelayanannya meningkat      

13 Mitra produktif 
ekonomi/ 
perguruan tinggi 

Pengetahuannya meningkat      

Keterampilannya meningkat      

Kualitas produknya meningkat      

Jumlah produknya meningkat      

Jenis produknya meningkat      

Kapasitas produksi meningkat      

Berhasil melakukan ekspor      

Berhasil melakukan pemasaran antar pulau      

Jumlah aset meningkat      

Jumlah omsetnya meningkat      

Jumlah tenaga kerjanya meningkat      

Kemampuan manajemennya meningkat      

Keuntungannya meningkat      

Income generating PT meningkat      

Produk tersertifikasi      

Produk terstandarisasi      

Unit usaha berbadan hukum      

Jumlah wirausaha baru mandiri      

14 Angka partisipasi dosen*      
* Jumlah dosen yang terlibat dalam penelitian dibagi total dosen tetap perguruan tinggi 

** TS = Tahun sekarang, tahun awal dimulainya kegiatan, dituliskan secara eksplisit, misalnya 2019, TS+1 = 2020, dst. 

2.8 Tim Penilai Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Internal 
Tim Penilai atau reviewer penelitian dan pengabdian masyarakat internal Institut Teknologi Telkom 

Surabaya melakukan seleksi proposal sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LPPM Institut 

Teknologi Telkom Surabaya. Tim Penilai internal harus memenuhi sejumlah persyaratan. Persyaratan 
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Tim Penilai penelitian dan pengabdian masyarakat internal Institut Teknologi Telkom Surabaya 

dimaksud meliputi: 

1. mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur, mematuhi kode etik reviewer, dan sanggup 

melaksanakan tugas-tugas sebagai Penilai, 

2. berpendidikan minimal Strata 2 (S2), 

3. berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya pernah satu (1) kali sebagai Ketua/Anggota 

Peneliti pada penelitian berskala nasional/internasional, 

4. berpengalaman dalam bidang pengabdian masyarakat sedikitnya pernah satu (1) kali sebagai 

Ketua/Anggota Pelaksana pengabdian masyarakat, 

5. berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal nasional/internasional sebagai penulis utama 

(first author) atau penulis korespondensi (corresponding author), 

6. berpengalaman sebagai pemakalah dalam seminar ilmiah nasional/internasional, dan 

7. diutamakan yang memiliki h-index dari lembaga pengindeks internasional yang bereputasi, 

pengalaman dalam penulisan bahan ajar dan mempunyai HKI. 

Mekanisme pengangkatan anggota Tim Penilai penelitian dan pengabdian masyarakat internal Institut 

Teknologi Telkom Surabaya adalah sebagai berikut: 

1. LPPM mengumumkan secara terbuka penerimaan calon anggota Tim Penilai penelitian dan 

pengabdian masyarakat. 

2. Dosen tetap Institut Teknologi Telkom Surabaya yang berminat menjadi calon anggota Tim Penilai 

mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh pihak lain ke LPPM. 

3. Seleksi calon anggota Tim Penilai didasarkan pada kriteria tersebut di atas sesuai dengan bidang 

keahlian yang diperlukan. 

4. LPPM mengumumkan hasil seleksi calon anggota Tim Penilai internal secara terbuka. 

5. Tim Penilai penelitian dan pengabdian masyarakat internal ditetapkan melalui Keputusan Rektor 

Institut Teknologi Telkom Surabaya dengan masa tugas satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai 

dengan kebutuhan. 

6. Institut Teknologi Telkom Surabaya wajib menyampaikan nama-nama Penilai penelitian dan 

pengabdian masyarakat internalnya ke DRPM dengan mengunggah SK penetapan/pengangkatan 

anggota Tim Penilai ke Simlitabmas. 

2.9 Pembiayaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 
Pembiayaan penelitian dan pengabdian masyarat mengacu pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 

Institut Teknologi Telkom Surabaya pada tahun dilaksanakan penyelenggaraan. Di dalam RKA diatur 

besaran dana yang tersedia untuk menunjang penyelenggaraan program penelitian dan pengabdian 

masyarakat. Maksimal pengajuan biaya untuk setiap program penelitian dan pengabdian masyarakat 

disajikan pada Tabel 2.1. 

Pengusul diwajibkan membuat rencana anggaran biaya (RAB) penelitian dan pengabdian masyarakat. 

Justifikasi RAB dibuat berdasarkan kebutuhan penelitian sesuai dengan karakteristik, kategori, skema, 

dan bidang fokus penelitian. Rincian RAB memuat komponen biaya untuk menyelesaikan penelitian. 

Anggaran tambahan untuk biaya publikasi jurnal/seminar serta biaya perjalanan dinas untuk seminar 

diajukan secara terpisah sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku di Institut Teknologi Telkom 

Surabaya.   
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BAB 3 PENELITIAN DANA INTERNAL (PDI) 

3.1 Pendahuluan 
Program PDI dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para 

dosen tetap untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan penelitian dan mempublikasikan 

hasil penelitiannya dalam jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional.  

Sejalan dengan tujuan penelitian di Institut Teknologi Telkom Surabaya, PDI merupakan salah satu 

program penelitian yang diperuntukkan bagi dosen tetap pada Institut Teknologi Telkom Surabaya. 

Program ini diharapkan dapat menginisiasi penyusunan peta jalan penelitian bagi pengusul. Hasil 

penelitian skema ini berada di level TKT 1 sampai 6 (Lampiran A). 

3.2 Tujuan Penelitian 
Tujuan PDI adalah sebagai berikut: 

1. untuk membina dan meningkatkan kemampuan meneliti dosen pemula, 

2. menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam 

jurnal ilmiah; dan 

3. menginisiasi penyusunan peta jalan penelitiannya. 

3.3 Luaran Penelitian 
Luaran wajib PDI berupa publikasi satu artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah ber-ISSN. Penelitian ini 

diharapkan dapat menghasilkan luaran tambahan mengacu pada Tabel 2.2. 

3.4 Kriteria Penelitian 
Kriteria PDI mengikuti pedoman berikut: 

1. PDI diselenggarakan selama 11 bulan, dengan waktu pelaksanaan adalah 10 bulan, 

2. besaran pengajuan pembiayaan penelitian maksimal adalah Rp12.500.000,00, dan 

3. pencairan dana pembiayaan penelitian yang disetujui dilakukan dalam dua (2) termin, termin 1 di 

awal pelaksanaan sebesar 50%, dan termin 2 setelah evaluasi laporan akhir sebesar maksimal 50% 

(mengganti sisa kekurangan dana termin 1 untuk biaya penelitian). 

3.5 Persyaratan Pengusul 
Persyaratan pengusul PDI sebagai berikut: 

1. Ketua Peneliti adalah dosen tetap Institut Teknologi Telkom Surabaya, berpendidikan terakhir S2. 

2. Anggota Peneliti adalah dosen tetap dan mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya. 

3. Jumlah dosen tetap sebagai Anggota Peneliti adalah 2-3 orang. 

4. Jumlah mahasiswa sebagai Anggota Peneliti adalah 1-3 orang. 

3.6 Format Proposal, Laporan dan Catatan Harian PDI 
Format proposal dan laporan untuk PDI dapat diunduh di situs web LPPM. 

3.7 Jadwal Tentatif PDI 
Jadwal tentatif penyelenggaraan PDI disajikan pada Tabel 3.1. 
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Tabel 3.1 Jadwal tentatif penyelenggaraan PDI 

No Uraian Kegiatan 
TS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Pengumuman penerimaan 
proposal 

        
    

2 Pengusulan proposal             

3 Evaluasi proposal             

4 Penetapan dan 
pengumuman proposal yang 
didanai 

        
    

5 Penandatangan kontrak             

6 Pelaksanaan             

7 Laporan kemajuan             

8 Evaluasi laporan kemajuan             

9 Laporan akhir             

10 Evaluasi laporan akhir             
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BAB 4 PENELITIAN DANA MANDIRI (PDM) 

4.1 Pendahuluan 
Program PDM dimaksudkan sebagai layanan yang diberikan oleh LPPM dalam rangka memfasilitasi 

dosen tetap di lingkungan Institut Teknologi Telkom Surabaya dalam memenuhi dharma penelitiannya. 

Selain untuk mengarahkan dan membina kemampuan meneliti, program ini juga diharapkan dapat 

menjadi sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam kegiatan 

konferensi/seminar internasional atau jurnal ilmiah. Hasil penelitian skema ini berada di level TKT 1 

sampai 3 (Lampiran A). 

4.2 Tujuan Penelitian 
Tujuan PDM adalah untuk meningkatkan aktivitas penelitian dosen tetap di lingkungan Institut 

Teknologi Telkom Surabaya. 

4.3 Luaran Penelitian 
Luaran wajib PDM berupa publikasi satu artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah atau prosiding seminar 

internasional. 

4.4 Kriteria Penelitian 
Kriteria PDM mengikuti pedoman berikut: 

1. PDM diselenggarakan selama 9 bulan, dengan waktu pelaksanaan penelitian adalah 8 bulan, dan 

2. pembiayaan penelitian bersumber dari dana pribadi Tim Peneliti atau sumber selain Institut 

Teknologi Telkom Surabaya. 

4.5 Persyaratan Pengusul 
Persyaratan pengusul PDM sebagai berikut: 

1. Ketua Peneliti adalah dosen tetap Institut Teknologi Telkom Surabaya, berpendidikan terakhir S2. 

2. Anggota Peneliti adalah dosen tetap dan mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya. 

3. Jumlah dosen tetap sebagai Anggota Peneliti adalah 1-2 orang. 

4. Jumlah mahasiswa sebagai Anggota Peneliti adalah 1-2 orang. 

4.6 Format Proposal, Laporan dan Catatan Harian PDM 
Format proposal dan laporan untuk PDM dapat diunduh di situs web LPPM. 

4.7 Jadwal Tentatif PDM 
Jadwal tentatif penyelenggaraan PDI disajikan pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Jadwal tentatif penyelenggaraan PDM 

No Uraian Kegiatan 
TS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Pengumuman penerimaan 
proposal 

        
    

2 Pengusulan proposal             

3 Evaluasi proposal             

4 Penetapan dan 
pengumuman proposal yang 
didanai 

        
    

5 Penandatangan kontrak             

6 Pelaksanaan             

7 Laporan kemajuan             

8 Evaluasi laporan kemajuan             

9 Laporan akhir             

10 Evaluasi laporan akhir             
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BAB 5 PENGABDIAN MASYARAKAT DANA INTERNAL (PMDI) 

5.1 Pendahuluan 
Program PMDI dimaksudkan untuk meningkatkan pelibatan dosen tetap Institut Teknologi Telkom 

Surabaya dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Khalayak sasaran program PKMS dapat mencakup: 

1) masyarakat yang produktif secara ekonomi; 2) masyarakat yang belum produktif secara ekonomis, 

tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan; atau 3) masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi 

(masyarakat umum/biasa). 

Mitra sasaran masyarakat yang produktif secara ekonomi seperti industri rumah tangga (IRT), perajin, 

nelayan, petani, peternak, dan mitra produktif lainnya. Untuk mitra masyarakat yang belum produktif 

secara ekonomis tetapi berhasrat kuat menjadi wirausahawan, disyaratkan berbentuk kelompok 

dengan jumlah anggota 2-3 orang. Mitra masyarakat yang tidak produktif secara ekonomi dapat 

berupa sekolah (PAUD, SD, SMP, SMA/SMK), karang taruna, kelompok ibu-ibu rumah tangga, 

kelompok anak-anak jalanan, RT/RW, dusun, desa, Puskesmas/Posyandu, Pesantren dan yang sejenis 

lainnya.  

5.2 Tujuan Penelitian 
Tujuan PMDI adalah sebagai berikut: 

1. meningkatkan kemandirian masyarakat secara ekonomi ataupun sosial, 

2. membantu menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, dan 

3. meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang 

dibutuhkan (softskill dan hardskill). 

5.3 Luaran Penelitian 
Luaran wajib PMDI berupa publikasi satu artikel di media massa cetak atau elektronik, dan satu video 

dokumentasi pelaksanaan kegiatan. Pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat menghasilkan luaran 

tambahan mengacu pada Tabel 2.3. 

5.4 Kriteria Penelitian 
Kriteria PMDI mengikuti pedoman berikut: 

1. penelitian bersifat tahun tunggal 

2. luaran penelitian akan dievaluasi pada akhir tahun, 

3. besaran pengajuan pembiayaan pengabdian masyarakat maksimal adalah Rp6.500.000,00, dan 

4. pencairan dana pembiayaan penelitian yang disetujui dilakukan dalam dua (2) termin, termin 1 di 

awal pelaksanaan sebesar 50%, dan termin 2 setelah evaluasi laporan akhir sebesar maksimal 50% 

(mengganti sisa kekurangan dana termin 1 untuk biaya penelitian). 

5.5 Persyaratan Pengusul 
Persyaratan pengusul PDI sebagai berikut: 

1. Ketua Peneliti adalah dosen tetap Institut Teknologi Telkom Surabaya, berpendidikan terakhir S2. 

2. Anggota Peneliti adalah dosen tetap dan mahasiswa Institut Teknologi Telkom Surabaya. 

3. Jumlah dosen tetap sebagai Anggota Peneliti adalah 2-3 orang. 

4. Jumlah mahasiswa sebagai Anggota Peneliti adalah 1-3 orang. 

5.6 Format Proposal, Laporan dan Catatan Harian PMDI 
Format proposal dan laporan untuk PMDI dapat diunduh di situs web LPPM. 

5.7 Jadwal Tentatif PMDI 
Jadwal tentatif penyelenggaraan PMDI disajikan pada Tabel 5.1.  
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Tabel 5.1 Jadwal tentatif penyelenggaraan PMDI 

No Uraian Kegiatan 
TS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Pengumuman penerimaan 
proposal 

        
    

2 Pengusulan proposal             

3 Evaluasi proposal             

4 Penetapan dan 
pengumuman proposal yang 
didanai 

        
    

5 Penandatangan kontrak             

6 Pelaksanaan             

7 Laporan kemajuan             

8 Evaluasi laporan kemajuan             

9 Laporan akhir             

10 Evaluasi laporan akhir             

   



Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IT Telkom Surabaya Edisi 1 

16 

BAB 6 PENUTUP 
Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, upaya kerja keras segenap anggota LPPM, dan masukan dari para 

dosen Institut Teknologi Telkom Surabaya, akhirnya Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat Institut Teknologi Telkom Surabaya Tahun 2019 ini dapat diselesaikan. Untuk itu, rasa 

syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenan-Nya buku panduan ini telah 

terselesaikan dengan baik.  

Buku panduan ini merupakan acuan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, khususnya bagi para dosen sebagai pelaku utama kegiatan penelitian dan 

pengabdian masyarakat. Buku pedoman ini juga sebagai acuan bagi LPPM selaku pengelola kegiatan 

penelitian dan pengabdian masyarakat di Institut Teknologi Telkom Surabaya, yang mengawal mulai 

dari proses seleksi sampai ke tahap pelaporan. Dengan mengacu pada buku panduan ini, para 

pemangku kepentingan (stakeholders) kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik.  

Walaupun buku pedoman ini telah disusun dengan secermat-cermatnya, namun tidak menutup 

kemungkinan adanya kekurang sempurnaan. Untuk itu, saran dan kritik sangat diharapkan demi lebih 

sempurnanya buku pedoman ini untuk periode yang akan datang. Semoga buku panduan ini dapat 

mengawal kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi sehingga 

mampu menghasilkan luaran yang dapat memberi sumbangan yang berarti untuk mengangkat daya 

saing Indonesia.   
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LAMPIRAN 

Lampiran A Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) 

TKT Jenis Umum dan Hard Engineering 

TKT Definisi Deskripsi Kesiapan 

1 Prinsip dasar dari 
teknologi diteliti dan 
dilaporkan. 

1. Asumsi dan hukum dasar (contoh: fisika/kimia) yang akan 
digunakan pada teknologi (baru) telah ditentukan; 

2. Studi literatur (teori/empiris–riset terdahulu) tentang prinsip dasar 
teknologi yang akan dikembangkan; dan 

3. Formulasi hipotesis riset. 

2 Formulasi konsep 
dan/atau aplikasi 
formulasi. 

1. Peralatan dan sistem yang akan digunakan telah teridentifikasi; 
2. Studi literatur (teoritis/empiris) teknologi yang akan 

dikembangkan memungkinkan untuk diterapkan; 
3. Desain secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi; 
4. Elemen-elemen dasar dari teknologi yang akan dikembangkan 

telah diketahui; 
5. Karakterisasi komponen teknologi yang akan dikembangkan telah 

dikuasai dan dipahami; 
6. Kinerja dari masing-masing elemen penyusun teknologi yang akan 

dikembangkan telah diprediksi; 
7. Analisis awal menunjukkan bahwa fungsi utama yang dibutuhkan 

dapat bekerja dengan baik; 
8. Model dan simulasi untuk menguji kebenaran prinsip dasar; 
9. Riset analitik untuk menguji kebenaran prinsip dasarnya; 
10. Komponen-komponen teknologi yang akan dikembangkan, secara 

terpisah dapat bekerja dengan baik; 
11. Peralatan yang digunakan harus valid dan reliable; dan 
12. Diketahui tahapan eksperimen yang akan dilakukan. 

3 Pembuktian konsep 
fungsi dan/atau 
karakteristik penting 
secara analitis dan 
eksperimental 

1. Studi analitik mendukung prediksi kinerja elemen-elemen 
teknologi;  

2. Karakteristik/sifat dan kapasitas unjuk kerja sistem dasar telah 
diidentifikasi dan diprediksi;  

3. Telah dilakukan percobaan laboratorium untuk menguji kelayakan 
penerapan teknologi tersebut;  

4. Model dan simulasi mendukung prediksi kemampuan elemen-
elemen teknologi;  

5. Pengembangan teknologi tersebut dengan langkah awal 
menggunakan model matematik sangat dimungkinkan dan dapat 
disimulasikan;  

6. Riset laboratorium untuk memprediksi kinerja tiap elemen 
teknologi secara teoritis, empiris dan eksperimen telah diketahui 
komponen-komponen sistem teknologi tersebut dapat bekerja 
dengan baik;  

7. Telah dilakukan riset di laboratorium dengan menggunakan data 
dummy; dan  

8. Teknologi layak secara ilmiah (studi analitik, model/simulasi, 
eksperimen). 

4 Pembuktian konsep 
fungsi dan/atau 
karakteristik penting 
secara analitis dan 
eksperimental 

1. Test laboratorium komponen-komponen secara terpisah telah 
dilakukan;  

2. Persyaratan sistem untuk aplikasi menurut pengguna telah 
diketahui (keinginan adopter); 
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3. Hasil percobaan laboratorium terhadap komponen-komponen 
menunjukkan bahwa komponen tersebut dapat beroperasi; 

4. Percobaan fungsi utama teknologi dalam lingkungan yang relevan; 
5. Prototipe teknologi skala laboratorium telah dibuat; 
6. Riset integrasi komponen telah dimulai; 
7. Proses ‘kunci’ untuk manufakturnya telah diidentifikasi dan dikaji 

di lab; dan  
8. Integrasi sistem teknologi dan rancang bangun skala lab telah 

selesai (low fidelity). 

5 Validasi 
komponen/subsistem 
dalam suatu lingkungan 
yang relevan 

1. Persiapan produksi perangkat keras telah dilakukan; 
2. Riset pasar (marketing research) dan riset laboratorium utk 

memilih proses fabrikasi; 
3. Prototipe telah dibuat; 
4. Peralatan dan mesin pendukung telah diujicoba dalam 

laboratorium; 
5. Integrasi sistem selesai dengan akurasi tinggi (high fidelity), siap 

diuji pada lingkungan nyata/simulasi; 
6. Akurasi/fidelity sistem prototipe meningkat; 
7. Kondisi laboratorium dimodifikasi sehingga mirip dengan 

lingkungan yang sesungguhnya; dan 
8. Proses produksi telah direview oleh bagian manufaktur. 

6 Demonstrasi model atau 
prototipe 
sistem/subsistem dalam 
suatu lingkungan yang 
relevan 

1. Kondisi lingkungan operasi sesungguhnya telah diketahui; 
2. Kebutuhan investasi untuk peralatan dan proses fabrikasi 

teridentifikasi; 
3. M&S untuk kinerja sistem teknologi pada lingkungan operasi; 
4. Bagian manufaktur/fabrikasi menyetujui dan menerima hasil 

pengujian laboratorium; 
5. Prototipe telah teruji dengan akurasi/fidelity laboratorium yang 

tinggi pada simulasi lingkungan operasional (yang sebenarnya di 
luar lab); dan 

6. Hasil uji membuktikan layak secara teknis (engineering feasibility). 

7 Demonstrasi prototipe 
sistem dalam lingkungan 
sebenarnya 

1. Peralatan, proses, metode dan desain teknik telah diidentifikasi; 
2. Proses dan prosedur fabrikasi peralatan mulai diujicobakan; 
3. Perlengkapan proses dan peralatan test / inspeksi diujicobakan di 

dalam lingkungan produksi; 
4. Draft gambar desain telah lengkap; 
5. Peralatan, proses, metode dan desain teknik telah dikembangkan 

dan mulai diujicobakan; 
6. Perhitungan perkiraan biaya (design to cost) telah divalidasi; 
7. Proses fabrikasi secara umum telah dipahami dengan baik; 
8. Hampir semua fungsi dapat berjalan dalam lingkungan/kondisi 

operasi; 
9. Prototipe lengkap telah didemonstrasikan pada simulasi 

lingkungan operasional; 
10. Prototipe sistem telah teruji pada ujicoba lapangan; dan 
11. Siap untuk produksi awal (low rate initial production (LRIP)). 

8 Sistem telah lengkap dan 
handal melalui 
pengujian dan 
demonstrasi dalam 
lingkungan sebenarnya 

1. Bentuk, kesesuaian dan fungsi komponen kompatibel dengan 
sistem operasi; 

2. Mesin dan peralatan telah diuji dalam lingkungan produksi; 
3. Diagram akhir selesai dibuat; 
4. Proses fabrikasi diujicobakan pada skala percontohan (pilot-line 

atau LRIP); 
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5. Uji proses fabrikasi menunjukkan hasil dan tingkat produktifitas 
yang dapat diterima; 

6. Uji seluruh fungsi dilakukan dalam simulasi lingkungan operasi; 
7. Semua bahan/material dan peralatan tersedia untuk digunakan 

dalam produksi; 
8. Sistem memenuhi kualifikasi melalui test dan evaluasi. 
9. Siap untuk produksi skala penuh (kapasitas penuh). 

9 Sistem benar-benar 
teruji/terbukti melalui 
keberhasilan 
pengoperasian 

1. Konsep operasional telah benar-benar dapat diterapkan; 
2. Perkiraan investasi teknologi sudah dibuat; 
3. Tidak ada perubahan desain yang signifikan; 
4. Teknologi telah teruji pada kondisi sebenarnya; 
5. Produktivitas pada tingkat stabil; 
6. Semua dokumentasi telah lengkap; 
7. Estimasi harga produksi dibandingkan kompetitor; dan 
8. Teknologi kompetitor diketahui. 

 

TKT Jenis Software 

TKT Definisi Deskripsi Kesiapan 

1 Prinsip dasar dari 
teknologi diteliti dan 
dilaporkan. 

1. Merupakan tingkat terendah dari kesiapan teknologi perangkat 
lunak; 

2. Merupakan ranah perangkat lunak baru yang sedang didalami oleh 
komunitas riset dasar; dan 

3. Mencakup juga pengembangan dari penggunaan tingkat dasar, 
sifat dasar dari arsitektur perangkat lunak, formulasi matematika, 
konsep perangkat yang dapat direalisasikan, kajian prinsip dasar 
perangkat lunak, prinsip ilmiah, formulasi hipotesis riset, dan 
algoritma umum. 

2 Formulasi konsep 
dan/atau penerapan 
teknologi. 

1. Setelah prinsip dasar diteliti, berlanjut pada pembuatan aplikasi 
yang bersifat praktis; 

2. Aplikasi bersifat spekulatif, dan terdapat kemungkinan tidak 
memiliki bukti atau analisis rinci untuk mendukung asumsi yang 
ada/dilakukan; 

3. Contoh-contoh dibatasi pada studi analitik dengan menggunakan 
data sintetis (buatan); 

4. Pengguna/customer sudah dapat diidentifikasi, penerapan sistem 
atau subsistem sudah diidentifikasi; 

5. Studi kelayakan aplikasi perangkat lunak; 
6. Solusi desain empiris maupun teoritis sudah diidentifikasi; 
7. Komponen teknologi secara partial sudah dikarakterisasi; 
8. Prediksi kinerja setiap elemen sudah dibuat; dan 
9. Telah dilakukan kajian kesan/minat pengguna/customer terhadap 

perangakat lunak; 

3 Pembuktian konsep 
fungsi dan/atau 
karakteristik penting 
secara analitis dan 
eksperimental. 

1. Terdapat inisiasi proses penelitian dan pengembangan yang 
dilakukan secara aktif;  

2. Kelayakan ilmiah ditunjukkan melalui studi analitik dan 
laboratorium;  

3. Mencakup juga pengembangan dari lingkungan fungsi terbatas 
untuk memvalidasi sifat kritis dan prediksi analitis menggunakan;  

4. Komponen perangkat lunak yang tidak terintegrasi dan sebagian 
data yang mewakili;  
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5. Prediksi kemampuan setiap elemen teknologi sudah divalidasi 
melalui kajian analitis;  

6. Outline algoritma perangkat lunak tersedia;  
7. Prediksi kemampuan elemen teknologi sudah divalidasi melalui 

modeling dan simulation; 
8. Percobaan laboratorium sudah dapat memastikan kelayakan 

perangkat lunak; 
9. Perwakilan pengguna sudah bisa diikutkan dalam pengembangan 

perangkat lunak; 
10. Kelayakan ilmiah disini sepenuhnya ditunjukkan; dan 
11. Mitigasi resiko telah diidentifikasi. 

4 Validasi modul 
subsistem dalam 
lingkungan 
laboratorium. 

1. Komponen perangkat lunak dasar terintegrasi bekerja secara 
bersama-sama;  

2. Relatif primitif berkaitan dengan efisiensi dan kehandalan 
(robustness) dibandingkan dengan sistem/produk akhirnya; 

3. Pengembangan arsitektur dimulai dengan cakupan isu-isu terkait 
interoperabilitas, kehandalan, kemudahan pemeliharaan, 
kemampuan peningkatan, skalabilitas, dan keamanan; 

4. Terdapat usaha penyesuaian dengan elemen (teknologi) terkini; 
5. Prototipe yang ada dikembangkan untuk menunjukkan aspek yang 

berbeda pada sistem/produk akhirnya; 
6. Isu “cross technology” (jika ada) sepenuhnya telah diidentifikasi; 
7. Pengembangan arsitektur sistem perangkat lunak secara formal 

dimulai; 
8. Dokumen kebutuhan pengguna; 
9. Algoritma telah dikonversi ke pseudocode; 
10. Analisis kebutuhan data format telah lengkap; 
11. Demonstrasi perangkat lunak sudah dilakukan dalam lingkungan 

sederhana; 
12. Estimasi ukuran perangkat lunak; 
13. Kajian integrasi dimulai; dan 
14. Draft desain konseptual didokumentasi. 

5 Validasi modul dan/atau 
subsistem dalam 
lingkungan yang relevan. 

1. Merupakan tingkatan dimana teknologi perangkat lunak yang 
dikembangkan siap untuk diintegrasikan dengan sistem yang sudah 
ada; 

2. Implementasi prototipe yang sesuai dengan 
lingkungan/antarmuka; 

3. Dilakukan eksperimen terhadap permasalahan yang 
sesungguhnya; 

4. Melakukan simulasi terhadap antarmuka dari sistem yang sudah 
ada; 

5. Arsitektur perangkat lunak sistem selesai; 
6. Algoritma berjalan pada (multi) prosesor di lingkungan operasional 

dengan karakteristik yang sesuai harapan; 
7. Pengaruh “cross technology” (jika ada) telah diidentifikasi dan 

ditetapkan melalui analisis; 
8. Kebutuhan antarmuka sistem diketahui; 
9. Arsitektur perangkat lunak sistem sudah ditetapkan; 
10. Analisis kebutuhan antarmuka internal telah lengkap; 
11. Coding fungsi/modul telah lengkap; 
12. Prototipe telah dibuat; 
13. Kualitas dan kehandalan sudahmenjadi pertimbangan; 
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14. Lingkungan laboratorium sudah dimodifikasi mendekati 
lingkungan operasional; 

15. Manajemen resiko didokumentasi; 
16. Fungsi sudah terintegrasi dalam modul-modul; dan 
17. Draft Test and Evaluation Master Plan. 

6 Validasi modul dan/atau 
sub sistem dalam 
lingkungan “end-to-end” 
yang relevan. 

1. Merupakan tingkatan di mana kelayakan rekayasa dari teknologi 
perangkat lunak ditunjukkan; 

2. Mencakup juga implementasi prototipe laboratorium dengan 
permasalahan realistis skala penuh, dimana teknologi perangkat 
lunak terintegrasi secara parsial dengan perangkat keras/lunak dari 
sistem yang sudah ada; 

3. Validasi karakteristik pengukuran dan kinerja “cross technology” 
telah lengkap; 

4. Tingkat kualitas dan kehandalan telah ditetapkan; 
5. Lingkungan operasional telah diketahui; 
6. M&S dilakukan untuk mensimulasi kinerja sistem dalam 

lingkungan operasional; 
7. Test and Evaluation Master Plan sudah final; 
8. Analisis struktur database dan antarmuka telah lengkap; 
9. Dokumentasi perangkat lunak terbatas sudah ada; dan 
10. Perangkat lunak versi “alpha” di-release. 

7 Demonstrasi prototipe 
sistem dalam lingkungan 
operasional atau 
lingkungan akurasi 
tinggi. 

1. Merupakan tingkatan di mana kelayakan program dari teknologi 
perangkat lunak ditunjukkan; 

2. Mencakup juga implementasi prototipe lingkungan operasional, 
dimana fungsionalitas risiko teknis yang bersifat kritikal tersedia 
untuk ditunjukkan dan diuji dalam kondisi teknologi perangkat 
lunak tersebut terintegrasi secara baik dengan perangkat 
keras/lunak dari sistem operasional; 

3. Sistem prototipe sudah dibangun; 
4. Algoritma sudah berjalan pada prosesor di lingkungan operasional; 
5. Sebagian besar “bug” perangkat luunak sudah tidak ada; 
6. Perangkat lunak versi “beta” di-release; 
7. Proses manufaktur perangkat lunak secara umum sudah dapat 

dipahami; dan 
8. Rencana produksi telah lengkap. 

8 Sistem secara aktual 
telah lengkap dan 
memenuhi syarat 
melalui pengujian dan 
demonstrasi dalam 
lingkungan 
operasional/aplikasi 
sebenarnya. 

1. Merupakan tingkatan di mana teknologi perangkat lunak 
terintegrasi sepenuhnya dengan perangkat keras dan lunak dari 
sistem operasional; 

2. Dokumentasi pengembangan perangkat lunak lengkap; 
3. Semua fungsi diuji baik dalam skenario simulasi maupun 

operasional; 
4. Perangkat lunak secara keseluruhan sudah di-debugged; dan 
5. Diagram arsitektur akhir telah selesai. 

9 Sistem benar-benar 
teruji/terbukti melalui 
keberhasilan 
penggunaan 
operasional. 

1. Merupakan tingkatan dimana teknologi perangkat lunak tersebut 
siap untuk dikembangkan maupun dipakai secara berulang (rapid 
development/reuse); 

2. Perangkat lunak berbasis teknologi yang sepenuhnya terintegrasi 
dengan perangkat keras/lunak dari sistem operasional; 

3. Semua dokumentasi perangkat lunak telah diverifikasi; 
4. Memiliki pengalaman sukses dari sisi operasional; 
5. Terdapat dukungan berkelanjutan terhadap rekayasa perangkat 

lunak; 
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6. Sistem bersifat aktual (benar-benar ada dan dipergunakan); 
7. Produksi perangkat lunak sudah stabil; 
8. Semua dokumentasi telah lengkap; 
9. Konsep operasional telah diimplementasi dengan sukses. 

 

TKT Jenis Pertanian/Perikanan/Peternakan 

TKT Definisi Deskripsi Kesiapan 

1 Prinsip dasar dari 
teknologi telah diteliti. 

1. Formulasi pertanyaan riset atau hipotesis penelitian sudah ada; 
2. Studi literatur tentang prinsip dasar terkait penelitian sudah 

dilakukan; dan 
3. Cara/metode/proses/produk yang diteliti dan akan dikembangkan 

sudah ada dan memiliki peluang keberhasilan. 

2 Konsep teknologi dan 
aplikasi telah di 
formulasikan. 

1. Sarana dan prasarana yang akan digunakan telah teridentifikasi; 
2. Validasi hasil studi literatur telah dilakukan; dan 
3. Desain penelitian secara teoritis dan empiris telah teridentifikasi. 

3 Konsep dan karakteristik 
penting dari suatu 
teknologi telah 
dibuktikan secara 
analitis dan 
eksperimental. 

1. Desain riset sudah disusun (metodologi pilihan, tahapan, dan data 
yang dibutuhkan untuk penelitian);  

2. Secara teoritis, empiris dan eksperimen telah diketahui dan 
komponen-komponen sistem teknologi tersebut dapat bekerja 
dengan baik; dan 

3. Teknologi telah layak secara ilmiah (studi analitik, model/simulasi, 
eksperimen). 

4 Komponen teknologi 
telah divalidasi dalam 
lingkungan 
laboratorium. 

1. Tes laboratorium komponen-komponen secara terpisah telah 
dilakukan;  

2. Kinerja dari masing-masing komponen teknologi 
(cara/metode/proses/produk) yang akan dikembangkan telah 
menunjukan hasil yang baik; 

3. Percobaan fungsi utama teknologi dalam lingkungan yang relevan 
telah dilaksanakan; 

4. Prototipe teknologi skala laboratorium telah dibuat; 
5. Penelitian integrasi komponen telah dimulai; 
6. Analisis awal menunjukkan bahwa fungsi utama yang dibutuhkan 

dapat bekerja dengan baik; dan 
7. Integrasi komponen teknologi dan rancang bangun skala 

laboratorium telah diuji (low fidelity). 

5 Komponen teknologi 
telah divalidasi dalam 
lingkungan yang relevan. 

1. Prototipe teknologi siap diuji pada kondisi laboratorium 
dimodifikasi yang mendekati lingkungan yang sesungguhnya; 

2. Akurasi/fidelity meningkat; dan 
3. Integrasi komponen teknologi telah diuji dengan akurasi tinggi 

(high fidelity). 

6 Model atau Prototipe 
telah diuji dalam 
lingkungan yang relevan. 

1. Persyaratan suatu teknologi telah diketahui (pada kondisi optimal); 
2. Teknologi sudah teruji dengan akurasi tinggi pada simulasi 

lingkungan operasional dengan data yang lengkap (sesuai dengan 
rancangan atau desain riset); 

3. Hasil uji membuktikan layak secara teknis (engineering feasibility); 
dan 

4. Draft analisis ekonomi (perkiraan awal kelayakan ekonomi) sudah 
tersedia. 

7 Prototipe telah diuji 
dalam lingkungan 
sebenarnya. 

1. Kondisi lingkungan operasional/sesungguhnya bagi teknologi telah 
diketahui; 

2. Telah dilakukan uji multi lokasi teknologi skala lapangan; 
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3. Hasil uji lapang menunjukkan performa/kinerja yang stabil; 
4. Hasil uji multi lokasi membuktikan layak secara teknologi; 
5. Kebutuhan investasi untuk proses produksi telah teridentifikasi; 

dan 
6. Analisis kelayakan ekonomi lengkap (hasil validasi di lingkungan 

sebenarnya). 

8 Sistem Teknologi telah 
lengkap dan memenuhi 
syarat (qualified). 

1. Gambar prototipe dan detail engineering peralatan pendukung 
telah tersedia; 

2. Proses budidaya dengan tingkat produktivitas yang diinginkan 
telah dikuasai; 

3. Telah dilakukan standardisasi teknologi; dan 
4. Semua bahan/material dan peralatan untuk digunakan dalam 

produksi telah tersedia. 

9 Teknologi benar-benar 
teruji/terbukti melalui 
keberhasilan 
pengoperasian 

1. Konsep penerapan teknologi benar-benar dapat diterapkan; 
2. Perkiraan investasi teknologi sudah dibuat; 
3. Tidak ada perubahan desain yang signifikan; 
4. Teknologi telah teruji pada lingkungan sebenarnya; 
5. Telah memenuhi sertifikasi yang dibutuhkan; dan 
6. Semua dokumentasi telah lengkap. 

 

TKT Jenis Kesehatan–Produk Vaksin/Hayati 

TKT Definisi Deskripsi Kesiapan 

1 Prinsip dasar dari 
teknologi diteliti dan 
dilaporkan. 

1. Studi literatur ilmiah tentang prinsip dasar teknologi yang 
dikembangkan sudah ada; 

2. Survey awal pasar telah dimulai dan dinilai; dan 
3. Potensi aplikasi ilmiah untuk pemecahan masalah telah 

digambarkan. 

2 Formulasi konsep 
dan/atau aplikasi 
formulasi  

1. Hipotesis telah terbentuk; 
2. Pengembangan desain riset sudah ada; 
3. Protokol riset untuk mengujian kebenaran prinsip sudah ada; dan 
4. Protokol sudah direview oleh kumpulan para ahli dan disetujui. 

3 Pembuktian konsep 
fungsi dan/atau 
karakteristik penting 
secara analitis dan 
eksperimental.  

1. Studi analitik mendukung prediksi kinerja elemenelemen teknologi 
sudah ada; 

2. Karakteristik/sifat dan kapasitas unjuk kerja sistem dasar telah 
diidentifikasi dan diprediksi;  

3. Telah dilakukan percobaan laboratorium secara in vitro; dan 
4. Telah dilakukan percobaan laboratorium secara in vivo pada 

hewan model. 

4 Validasi 
komponen/subsistem 
dalam lingkungan 
laboratorium. 

1. Prototipe skala Lab telah dihasilkan;  
2. Prototipe skala Good Laboratory Practice (GLP) telah dihasilkan 

untuk bahan uji preklinis; 
3. Proses ‘kunci’ untuk produksi telah diidentifikasi dan dikaji di lab; 
4. Integrasi sistem teknologi dan rancang bangun skala lab telah 

selesai (low fidelity); 
5. Telah ditetapkan Target Product Profile (TPP) terdiri dari 

pemersediaan, kandungan sediaan, indikasi, dosis, dose ranging, 
cara pemberian, khasiat, efek samping yang dimungkinkan, jenis 
sediaan; dan 

6. Uji preklinis awal berupa uji keamanan dan efikasi suatu kandidat 
biologi/vaksin telah digambarkan dan didefinisikan di hewan 
model. 
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5 Validasi 
komponen/subsistem 
dalam suatu lingkungan 
yang relevan.  

1. Persiapan produksi dan fasilitas GMP; 
2. Produksi biologi/vaksin skala pilot telah didesain dan dilakukan; 
3. Formula induk sediaan biologi/vaksin telah di-review oleh quality 

assurance dan memenuhi kaidah GMP; 
4. Uji preklinis keamanan, imunologi/aktifitas biologi dan efikasi 

sediaan GLP telah dilakukan; 
5. Desain uji klinis pada manusia sudah dibuat dan didaftarkan ke 

Badan POM berdasarkan uji preklinis; 
6. Desain uji stabilitas dan uji stabilitas terbatas telah dilakukan. 

6 Demonstrasi model atau 
prototipe 
sistem/subsistem dalam 
suatu lingkungan yang 
relevan. 

1. Uji klinis fase 1 di manusia dengan jumlah terbatas sudah dilakukan 
dan memenuhi syarat keamanan dan menunjukkan hasil 
imnunogenesitas dan farmakokinetik (PK) dan farmakofinamik 
(PD) yang diharapkan; dan 

2. Data hasil uji klinis 1 yang mendukung tersusun protokol uji klinis 
fase. 

7 Demonstrasi prototipe 
sistem dalam lingkungan 
sebenarnya. 

1. Uji klinis fase 2 di manusia sudah dilaksanakan; 
2. Data-data dosis produk, dosis ranging, cara dan waktu pemberian 

serta data PK dan PD menjadi dasar untuk menyusun protokol uji 
klinis fase 3 telah ada; 

3. Protokol uji klinis fase 3 telah dibuat dan diajukan ke BPOM; 
4. Telah dilakukan scaling up proses ke skala komersial sesuai 

persyaratan GMP; 
5. Validasi proses pada skala produksi telah dilakukan; dan 
6. Fasilitas dan ruangan produksi untuk skala produksi yang 

memenuhi GMP telah disiapkan. 

8 Lengkap dan handal 
melalui pengujian dan 
demonstrasi dalam 
lingkungan sebenarnya. 

1. Persetujuan registrasi dari BPOM; 
2. Penyusunan dossier telah dimulai terkait data Chemical, Material 

and Control, fasilitas, gedung, tenaga kerja, dll;  
3. Fasilitas produksi telah disetujui oleh BPOM; 
4. Uji klinis fase 3 memenuhi persyaratan; 
5. Dossier telah didaftarkan ke BPOM; dan 
6. Produk telah diregistrasi ke BPOM. 

9 Sistem benar-benar 
teruji/terbukti melalui 
keberhasilan 
pengoperasian. 

1. Produksi rutin produk biologis/vaksin telah dilakukan; 
2. Distribusi dan pemasaran produk biologi/vaksin telah dilakukan; 
3. Protokol post marketing surveilance (PMS) pada produk biologi 

dan hewan sudah dibuat dan diajukan ke BPOM; dan 
4. PMS telah dilaksanakan. 

 

TKT Jenis Kesehatan–Produk Alat Kesehatan 

TKT Definisi Deskripsi Kesiapan 

1 Pembuktian Prinsip 
Dasar Teknologi (Basic 
Principle Report). 

1. Tingkat terendah kesiapan teknologi; 
2. Penjelasan teoritis prinsip dasar teknologi; 
3. Survei awal kegunaan teknologi; 
4. Kajian konsep dasar teori ilmiah yang mendasari teknologi alat 

kesehatan terkait; 
5. Perumusan konsep dasar dan pembuktian secara teoritis; dan 
6. Tinjauan literatur ilmiah terkait prinsip-prinsip dasar teknologi. 

2 Formulasi Konsep 
Teknologi (Technology 
Concept Formulation). 

1. Merumuskan topik-topik penelitian, menyusun hipotesis, dan 
merencanakan rancangan eksperimen untuk menemukan solusi 
permasalahan dengan basis teknologi terkait; 
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2. Penyusunan hipotesis-hipotesis ilmiah. Pembuatan rencana 
penelitian dan protokol mendapat review dan persetujuan; dan 

3. Melalui kajian literatur dan diskusi-diskusi ilmiah, disusun rencana 
penelitian dan studi untuk mengidentifikasi potensi dan peluang 
target terapi. Didokumentasikan dalam bentuk protokol atau 
rencana penelitian yang mendapat review dan persetujuan. 

3 Penelitian untuk 
membuktikan konsep 
teknologi (Research of 
Technology Concept). 

1. Penelitian dasar, pengumpulan dan analisis data ekperimen, untuk 
menguji hipotesis yang disusun. Memeriksa konsep alternatif, dan 
mengidentifikasi serta mengevaluasi komponen teknologi; 

2. Pengujian awal terhadap konsep rancangan dan evaluasi berbagai 
alternatif;  

3. Verifikasi desain, penetapan spesifikasi komponen; 
4. Pembuktian awal kebenaran konsep (proof of concept) teknologi 

alat kesehatan pada jumlah terbatas dan model laboratorium; dan 
5. Dokumentasi hasil percobaan skala laboratorium yang 

memberikan bukti awal kebenaran konsep teknologi alat 
kesehatan. 

4 Validasi komponen 
dan/atau rangkaian 
sistem skala 
laboratorium (Validation 
Component in 
Laboratory). 

1. Percobaan dan pengujian skala model laboratorium untuk 
mengevaluasi dan mengkaji tingkat keamanan, efek samping dan 
efektivitas;  

2. Penyusunan prosedur dan metode yang digunakan dalam studi 
non klinis dan klinis; 

3. Pembuktian kebenaran konsep (proof of concept) teknologi dan 
tingkat keamanan; dan 

4. Publikasi (peer reviewed) data-data pembuktian kebenaran konsep 
teknologi dan tingkat keamanan. 

5 Prototipe Skala 
laboratorium 
(Laboratory Scale 
Prototype). 

1. Penentuan klasifikasi (kelas 1, 2 atau 3) prototipe alat kesehatan 
berdasarkan kesetaraan dengan alat kesehatan yang sudah ada; 

2. Pengujian tingkat keamanan prototipe skala lab berdasarkan 
standar yang berlaku (misalnya: IEC 60601); 

3. Pengujian validasi prototipe skala lab tentang efektivitas dan efek 
samping, serta gangguan terhadap/dari peralatan lain (untuk alat 
kesehatan kelas 1-2); dan 

4. Pembuktian tingkat keamanan dan efektivitas prototipe skala lab. 

6 Prototipe Skala Industri 
(Industrial Scale 
Prototype). 

1. Pengujian validasi prototipe skala industri pada jumlah terbatas 
tentang efektivitas dan efek samping, serta gangguan 
terhadap/dari peralatan lain. (untuk alat kesehatan kelas 1-2); 

2. Pengujian klinis fase 1 prototipe skala industri untuk mengetahui 
tingkat keamanan dan efektivitas pada jumlah terbatas (untuk alat 
kesehatan kelas 3); dan 

3. Pembuktian tingkat keamanan dan efektivitas prototipe skala 
industri pada jumlah terbatas. 

7 Pengujian Lapangan 
Prototipe Skala Industri 
(Industrial Scale 
Prototype Field Test) 

1. Pengujian validasi prototipe skala industri pada jumlah besar untuk 
memastikan efektivitas dan mengurangi efek samping, serta 
mencegah gangguan terhadap/dari peralatan lain. (untuk alat 
kesehatan kelas 1-2); 

2. Pengujian klinis fase 2 prototipe skala industri untuk memastikan 
tingkat efektivitas pada jumlah lebih besar (untuk alat kesehatan 
kelas 3); dan 

3. Pembuktian tingkat keamanan dan efektivitas prototipe skala 
industri pada jumlah besar. 
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8 Prototipe Lengkap 
Teruji. 

1. Pengujian validasi prototipe skala industri pada jumlah lebih besar 
untuk memastikan efektivitas dan melengkapi data yang 
diperlukan. (untuk alat kesehatan kelas 1-2); 

2. Pengujian klinis fase 3 prototipe skala industri untuk memastikan 
tingkat efektivitas pada jumlah lebih lebih luas (untuk alat 
kesehatan kelas 3); 

3. Sertifikasi dan standarisasi, serta pengajuan perijinan yang 
diperlukan; dan 

4. Pembuktian tingkat keamanan dan efektivitas prototipe skala 
industri pada jumlah lebih besar. 

9 Prototipe Teruji dan 
Tersertifikasi. 

1. Alat kesehatan dapat didistribusikan dan dipasarkan setelah 
mendapatkan perijinan yang diperlukan; 

2. Penyiapan layanan dan pengawasan purna jual; dan 
3. Strategi pemasaran dan pengawasan purna jual. 

 

TKT Jenis Farmasi 

TKT Definisi Deskripsi Kesiapan 

1 Prinsip dasar dari 
teknologi diteliti dan 
dilaporkan. 

1. Review dan penilaian penemuan ilmiah sebagai pondasi untuk 
penggolongan teknologi baru; 

2. Telah dilakukan survei awal tentang market dan penilaiannya; dan 
3. Telah ada penjelasan tentang penerapan ilmiah yang potensial 

untuk masalah-masalah yang telah ditentukan. 

2 Formulasi konsep 
dan/atau aplikasi 
formulasi. 

1. Telah dihasilkannya hipotesa; dan 
2. Telah dikembangkan, diulas, dan disetujuinya research plan 

dan/atau research protocol. 

3 Pembuktian konsep 
fungsi dan/ atau 
karakteristik penting 
secara analitis dan 
eksperimental. 

1. Telah dilakukan dan dibuktikannya proof of concept awal sebagai 
obat kandidat dalam model riset in vitro dan in vivo dalam jumlah 
terbatas; dan 

2. Telah dimulainya riset dasar, pengumpulan data dan analisa untuk 
menguji hipotesa, mengeksplorasi konsep alternatif dan 
mengidentifikasi serta mengevaluasi teknologi yang mendukung 
pengembangan obat. 

4 Validasi 
komponen/subsistem 
dalam lingkungan 
laboratorium. 

1. Riset dilakukan di laboratorium non GLP dalam suatu desain 
percobaan yang ketat (kondisi terburuk); 

2. Telah dilakukan riset eksplorasi obat kandidat (yaitu formulasi, 
cara pemberian obat, metode sintesa, sifat fisik dan kimiawi, jalur 
metabolisme dan eksresi atau pengeluaran dari tubuh, dan 
pengukuran dosis pemakaian); 

3. Telah dilakukan pengujian obat kandidat pada hewan model untuk 
mengidentifikasi dan menilai potensi keamanan dan toksisitasnya, 
ketidakcocokan, dan efek samping; dan 

4. Telah dilakukan dan dibuktikannya proof of concept dan keamanan 
formulasi kandidat obat pada skala laboratorium atau pada hewan 
model yang ditetapkan. 

5 Validasi 
komponen/subsistem 
dalam suatu lingkungan 
yang relevan. 

1. Tercapainya poin keputusan di mana dipastikan adanya kecukupan 
data terkait obat kandidat dalam draft technical data package 
untuk mendukung kelanjutan proses dengan persiapan 
permohonon Investigational New Drug (IND); 

2. Telah dilakukan riset non-klinis dan klinis secara ketatmeliputi 
pengumpulan data parameter dan analisis dalam metode yang 
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dirumuskan dengan baik dengan pilot lot (prototipe yang 
tervalidasi) obat kandidat; 

3. Hasil riset menggunakan pilot lot memberikan landasan untuk 
proses produksi yang memenuhi Current Good Manufacturing 
Practice (CGMP)-compliant pilot lot production; 

4. Telah dilakukannya kajian keamanan dan toksisitas secara GLP 
menggunakan hewan model; 

5. Telah dilakukan identifikasi endpoint khasiat klinis (clinical efficacy) 
atau surrogate-nya 

6. Telah dilakukan kajian untuk mengevaluasi farmakokinetik dan 
farmakodinamik obat kandidat; dan 

7. Telah dimulai riset stabilitas. 

6 Demonstrasi model atau 
prototipe 
sistem/subsistem dalam 
suatu lingkungan yang 
relevan. 

1. Uji klinis Fase 1 dilakukan untuk membuktikan keamanan obat 
kandidat pada manusia dalam jumlah kecil dan dalam pengawasan 
yang hati-hati dan dipantau kondisi klinisnya; 

2. Aplikasi IND disiapkan dan diajukan (submit); 
3. Teknologi produksi dibuktikan melalui kualifikasi fasilitas CGMP; 

dan 
4. Hasil dari uji Fase 1 telah dilakukan dan memenuhi persyaratan 

keamanan klinis dan mendukung proses ke uji klinis Fase 2. 

7 Demonstrasi prototipe 
sistem dalam lingkungan 
sebenarnya. 

1. Uji klinis Fase 2 telah dilakukan untuk membuktikan khasiat awal 
dan untuk mendapatkan data keamanan dan toksisitas lebih lanjut;  

2. Rencana riset klinis Fase 3 atau rencana surrogate test telah 
disetujui; 

3. Aktivitas produk (yaitu bukti awal khasiat) telah ditentukan; 
4. Telah ditentukan dosis produk akhir, range dosis, jadwal, cara 

pemberian, terbukti (mapan) dari data farmakokinetik dan 
farmakodinamik secara klinis; dan 

5. Telah dilakukan scaling up proses untuk skala komersial yang 
memenuhi syarat GMP. 

8 Lengkap dan handal 
melalui pengujian dan 
demonstrasi dalam 
lingkungan sebenarnya. 

1. Validasi proses telah selesai dilaksanakan dan diikuti dengan uji lot 
consistency (konsistensi produk akhir);  

2. Telah dilakukan uji klinis fase 3 yang diperluas atau surrogate test 
untuk mengumpulkan informasi terkait keamanan dan efektifitas 
obat kandidat. Pengujian dilakukan untuk menilai keseluruhan risk-
benefit dari pemberian obat kandidat dan untuk memberikan 
landasan yang cukup untuk pemberian label obat (drug labeling); 

3. Dossier dipersiapkan dan diajukan ke BPOM; 
4. Persetujuan dossier untuk obat oleh BPOM; dan 
5. Fasilitas skala produksi komersial telah ada dan telah diinspeksi 

BPOM. 

9 Sistem benar-benar 
teruji/terbukti melalui 
keberhasilan 
pengoperasian. 

1. Farmasetikal (obat) atau alat medis telah didistribusikan/ 
dipasarkan; dan 

2. Telah dilakukan riset dan pengawasan postmarketing (non-klinis 
maupun klinis). 

 

TKT Jenis Sosial Humaniora dan Pendidikan 

TKT Definisi Deskripsi Kesiapan 

1 Prinsip dasar riset telah 
diobservasi dan 
dilaporkan. 

1. Latar belakang dan tujuan penelitian dan pengembangan telah 
didefinisikan; 
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2. Ada pertanyaan penelitian dan pengembangan (question research) 
yang ingin diketahui atau dijawab; 

3. Fakta dan argumen dasar yang relevan dan mendukung perlunya 
dilakukan penelitian dan pengembangan; dan 

4. Penelitian dan pengembangan diperlukan untuk mendukung 
kebijakan pemerintah, mengetahui fenomena atau solusi masalah, 
dll. 

2 Dukungan data awal, 
hipotesis, desain, dan 
prosedur penelitian dan 
pengembangan telah 
dieksplorasi. 

1. Hipotesis penelitian dan pengembangan telah disusun; 
2. Dukungan data awal terhadap pertanyaan penelitian dan 

pengembangan yang ingin dijawab; 
3. Desain penelitian dan pengembangan (research design) yang akan 

dilakukan telah dieksplorasi (penentuan topic data, penyusunan 
kuesioner, tema FGD, dll.); dan 

4. Alternatif metodologi, prosedur dan tahapan yang akan dilakukan 
telah ditelusuri. 

3 Rancangan dan 
metodologi penelitian 
tersusun komplit. 

1. Rancangan metodologi yang digunakan untuk menjawab 
pertanyaan penelitian telah disusun; 

2. Rancangan penentuan sampling, dan/atau pengumpulan 
kebutuhan data dan teknik pengumpulan data telah disusun; 

3. Kecukupan dan kelengkapan data telah ditetapkan; 
4. Evaluasi teknis dan prediksi hasil telah dilakukan; 
5. Skenario dan alternatif untuk kelengkapan data telah disusun; dan 
6. Desain penelitian dan pengembangan telah komplit. 

4 Pengumpulan data, 
validasi pada lingkungan 
simulasi atau 
contoh/kegiatan 
penelitian dan 
pengembangan. 

1. Pengumpulan data primer telah dilaksanakan (kuesioner, FGD, 
atau dalam bentuk lain); 

2. Validasi untuk memastikan data yang diperoleh relevan dan terkait 
telah dilaksanakan; 

3. Dukungan data sekunder dapat melengkapi data awal yang telah 
diperoleh sebelumnya; 

4. Data yang ada teruji validitas dan reliabilitasnya; dan 
5. Kehandalan data dan sistem (relatif) masih rendah dibandingkan 

dengan sistem yang diharapkan. 

5 Kelengkapan dan analisis 
data pada lingkungan 
simulasi/kegiatan 
penelitian dan 
pengembangan. 

1. Kehandalan data telah meningkat signifikan; 
2. Data telah cukup dan memenuhi syarat untuk analisis lanjutan; 
3. Analisis awal dengan data yang lengkap telah dilakukan; 
4. Data diintegrasikan untuk analisis pengambilan kesimpulan; dan 
5. Laporan Kemajuan (analisis pendahuluan telah dihasilkan) dan 

rancangan output telah disusun. 

6 Hasil penelitian dan 
pengembangan penting 
dan signifikan untuk 
pendukung keputusan 
dan kebijakan. 

1. Laporan (kesimpulan dari analisis telah dihasilkan) telah disusun; 
2. Hasil /output penelitian dan pengembangan Sosial Humainora dan 

Pendidikan (pembuatan rekomendasi/policy brief dan lainnya) 
telah selesai dibuat; 

3. Rancangan rekomendasi (alternatif regulasi, kebijakan atau 
intervensi pemerintah) telah dihasilkan; 

4. Daftar pihak terkait dengan regulasi/kebijakan/intervensi yang 
disarankan telah diketahui 

5. Komunikasi awal dengan pihak terkait (internal/eksternal) mulai 
dilakukan; dan 

6. Surat pengantar penyampaian hasil/output penelitian dan 
pengembangan telah disiapkan. 
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7 Pemanfaatan hasil 
penelitian dan 
pengembangan untuk 
perbaikan kebijakan dan 
tata kelola. 

1. Surat pengantar dan hasil/output penelitian dan pengembangan 
(rekomendasi/kesimpulan/alternatif) telah disampaikan kepada 
pihak terkait;  

2. Bukti (evidence) diterimanya hasil/output penelitian dan 
pengembangan oleh pihak terkait; 

3. Hasil/output penelitian dan pengembangan yang disampaikan 
menjadi referensi dan informasi bagi pihak terkait; 

4. Sebagian atau beberapa hasil/output penelitian dan 
pengembangan yang disampaikan menjadi dasar/pertimbangan 
untuk perbaikan penerapan hasil penelitian dan pengembangan 
non sosial humainora, dan pendidikan atau strategi pemanfaatan 
dan penerapan hasilnya 

5. Sebagian atau beberapa hasil/output penelitian dan 
pengembangan yang disampaikan menjadi dasar/pertimbangan 
untuk regulasi/kebijakan atau intervensi pemerintah; dan 

6. Terjadi komunikasi intensif dengan pihak terkait tentang 
hasil/output penelitian dan pengembangan. 

8 Dukungan untuk regulasi 
dan kebijakan terkait 
aspek sosial humainora 
dan pendidikan. 

1. Sebagian besar (lebih separuh) hasil/output penelitian dan 
pengembangan sosial humainora dan pendidikan menjadi 
dasar/pertimbangan untuk perbaikan penerapan hasil penelitian 
dan pengembangan non sosial humainora dan pendidikan atau 
strategi pemanfaatan dan penerapan hasilnya;  

2. Sebagian besar (lebih separuh) hasil/output penelitian dan 
pengembangan sosial humainora dan pendidikan yang 
disampaikan menjadi dasar/pertimbangan untuk 
regulasi/kebijakan atau intervensi pemerintah; 

3. Terjadi komunikasi (intensif) dengan pihak terkait tentang 
hasil/output penelitian dan pengembangan dan tindak lanjutnya; 
dan 

4. Bukti (evidence) telah dimanfaatkannya hasil/output penelitian 
dan pengembangan oleh pihak terkait. 

9 Kontribusi kebijakan 
yang direkomendasikan 
untuk perbaikan kondisi 
pembangunan. 

1. Rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan memberikan 
kontribusi dalam perbaikan hasil penelitian dan pengembangan 
non sosial humainora dan penerapannya; 

2. Rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan memberikan 
kontribusi dalam perbaikan elemen sosial ekonomi masyarakat; 
dan 

3. Hasil penelitian dan pengembangan dan rekomendasi benar-benar 
telah berhasil memperbaiki kondisi sosial ekonomi. 

 

TKT Jenis Seni 

TKT Definisi Deskripsi Kesiapan 

1 Prinsip dasar dari seni 
telah diobservasi dan 
dilaporkan. 

1. Latar belakang dan rumusan masalah telah diidentifikasi;  
2. Pertanyaan penelitian dan pengembangan (research/creative 

question) yang sudah diketahui atau dijawab untuk mendapatkan 
temuan; 

3. Tujuan penelitian dan pengembangan telah didefinisikan dengan 
melihat rumusan masalah penelitian dan pengembangan; 

4. Identifikasi masalah telah dilakukan untuk mendapatkan landasan 
pemikiran sebagai pendekatan; 

5. Pendekatan penelitian/perancangan/penciptaan/penayangan 
telah ditetapkan; 
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6. Fakta empiris dan argumen dasar yang relevan dan mendukung 
perlunya telah dilakukan penelitian dan pengembangan; 

7. Telah ada studi literatur, teori/empiris riset terdahulu menjadi 
dasar penelitian dan pengembangan; dan 

8. Telah ada cara/metode/proses yang diteliti/dicipta/diaplikasikan 
dan akan dikembangkan serta memiliki peluang keberhasilan. 

2 Konsep dan/atau 
penerapan bentuk seni 
diformulasikan dan telah 
dieksplorasi. 

1. Prinsip dasar penelitian dan pengembangan telah tereksplorasi; 
2. Telah ada prinsip dasar penelitian dan pengembangan yang 

bersifat kualitatif, unik, partikularism (fakta, keterangan), 
interpretasi makna, dan narasi-deskriptif; 

3. Desain penelitian dan pengembangan (research design) telah 
dikomunikasikan dengan focus group discussion (FGD) (khusus 
penciptaan seni dan topik penelitian tertentu) yang mengacu pada 
bagan alir kreatif, produktif, dan distributif; 

4. Elemen-elemen dasar seni, yaitu wujud (appearance), bobot 
(content), dan penampilan telah ditetapkan; 

5. Karakteristik unsur-unsur estetika telah dikuasai dan dipahami; 
6. Alternatif metodologi, prosedur dan tahapan yang akan dilakukan 

telah ditelusuri;  
7. Telah ada model dan simulasi proses kreatif untuk penciptaan seni 

yang dapat menentukan hasil; dan 
8. Telah dilakukan analisis untuk menguji kebenaran prinsip dasar 

penciptaan. 

3 Metodologi 
penelitian/perancangan/ 
penciptaan/penayangan 
tersusun secara lengkap. 

1. Metodologi penelitian/perancangan/penciptaan/penayangan 
yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan 
pertanyaan kreatif perancangan/penciptaan/penayangan telah 
disusun, dan menggunakan metode SMART: S (specific/spesifik), M 
(measurable/terukur), A (achievable/dapat dijangkau), R 
(reasonable/wajar), dan T (timeable/ terjadwal); 

2. Telah disusun argumentasi terhadap pertanyaan penelitian dan 
pertanyaan kreatif perancangan/penciptaan/penayangan yang 
dirancang sesuai dengan sumber penciptaan seni dan/atau 
pengumpulan kebutuhan dan teknik pengumpulan data; 

3. Identifikasi masalah penelitian/perancangan/penciptaan/ 
penayangan telah ditetapkan untuk menentukan landasan teori 
atau landasan pemikiran; 

4. Pendekatan penelitian/perancangan/penciptaan/penayangan 
telah dikuasai dan dipahami; 

5. Karakterisasi komponen estetis dan unsur-unsur budaya yang akan 
dikembangkan telah dikuasai dan dipahami; 

6. Data cukup dan lengkap; 
7. Evaluasi teknis proses kreatif penelitian/perancangan/ 

penciptaan/penayangan; dan 
8. Desain penelitian/perancangan/penciptaan/penayangan secara 

teoritis dan empiris telah teridentifikasi dan ditetapkan. 

4 Implementasi proses 
kreatif kerja studio atau 
lingkungan laboratorium 
dalam pengembangan 
prototipe karya sen. 

1. Komponen dasar metode dan proses penciptaan terintegrasi 
bekerja secara bersama-sama dan berkesinambungan; 

2. Orisinalitas dan keunikan produk seni memperkaya identitas 
kepribadian nasional; 

3. Prototipe yang dihasilkan dalam skala studio; dan 
4. Sudah dilakukan uji coba untuk mendapatkan evaluasi atau kritik 

dari kalangan pengamat yang berkompeten. 
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5 Validasi 
prototipe/produk/karya 
seni skala studio (Studio 
Scale Prototype). 

1. Telah ditentukan kategori prototipe karya seni berdasarkan 
kesetaraan dengan karya seni sejenis; 

2. Telah dilakukan pengembangan prototipe skala studio sebagai 
bagian dari inovasi dan aktualisasi gaya seni; 

3. Telah dilakukan pengujian tingkat representasi prototipe skala 
studio berdasarkan standar yang berlaku secara nasional dan 
internasional; dan 

4. Telah dilakukan pengujian validasi prototipe skala studio 
menggunakan estetika yang berlaku pada saat itu. 

6 Pengujian lapangan 
prototipe/produk/karya 
seni Skala Studio. 

1. Pengujian validasi prototipe skala studio menjadi bagian strategis 
sosialisasi produk seni budaya terkait dengan kekuatan daya saing; 

2. Pengujian prototipe skala studio untuk mengetahui tingkat 
kepercayaan atau kepuasan publik terhadap kualitas produk; 

3. Pembuktian tingkat kepercayaan atau kepuasan publik dan 
efektivitas prototipe skala komersial pada jumlah terbatas; 

4. Prototipe telah teruji dengan akurasi/fidelitas studio /laboratorium 
yang tinggi pada simulasi publik sebagai basis sosialnya; dan 

5. Telah dilakukan uji coba studio yang menganalisa kelayakan secara 
teknis dan finansial dalam bisnis kreatif. 

7 Pengujian lapangan 
prototipe/produk/karya 
seni yang sudah 
terimplementasi di 
publik. 

1. Pengujian validasi prototipe pada sebuah pameran/pertunjukan/ 
penayangan bertaraf nasional diikuti minimal 3 provinsi;  

2. Telah dilakukan pengujian prototipe untuk memastikan tingkat 
efektivitas pada jumlah lebih besar tingkat nasional; dan 

3. Spesifikasi karya seni telah memiliki keunggulan komparatif dan 
kompetitif 

8 Hasil produk/karya seni 
telah lengkap teruji pada 
lingkungan 
sesungguhnya. 

1. Pengujian validasi hasil karya seni pada sebuah pameran/ 
pertunjukan/penayangan bertaraf internasional (yang diikuti 
minimal 3 negara);  

2. Telah dilakukan analisis kelayakan ekonomi; 
3. Telah mulai dilakukan proses sertifikasi dan standarisasi untuk 

menjaga kualitas serta program pameran/pertunjukan/ 
penayangan yang diperlukan; dan 

4. Telah dilakukan pembuktian tingkat popularitas dan efektivitas 
hasil karya seni pada pameran/pertunjukan/penayangan. 

9 Hasil produk/karya seni 
teruji dan tersertifikasi. 

1. Hasil karya seni telah diterima secara nasional dan internasional 
melalui proses kuratorial; 

2. Dokumen sertifikasi sudah lengkap; dan 
3. Estismasi harga karya seni sudah ditentukan. 
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Lampiran B Bidang Fokus, Tema, dan Topik Penelitian Prioritas 

Bidang Fokus Penelitian: Pangan-Pertanian 

Tema Penelitian Topik Penelitian 

Teknologi pemuliaan bibit 
tanaman, ternak, dan ikan 

Pemanfaatan teknik radiasi untuk pencarian galur mutan unggul. 

Pemuliaan tanaman dengan teknologi berbasis bioteknologi. 

Pemuliaan tanaman teknik konvensional. 

Revitalisasi dan peningkatan pengetahuan petani berbasis komunitas 
dalam pemuliaan tanaman. 

Pemuliaan ternak dengan teknologi berbasis bioteknologi. 

Pemuliaan ternak teknik konvensional. 

Revitalisasi dan peningkatan pengetahuan petani berbasis komunitas 
dalam pemuliaan ternak. 

Pemuliaan ikan dengan teknologi berbasis bioteknologi. 

Pemuliaan ikan teknik konvensional. 

Revitalisasi dan peningkatan pengetahuan petani berbasis komunitas 
dalam pemuliaan ikan. 

Teknologi budidaya dan 
pemanfaatan lahan 
suboptimal 

Modernisasi sistem pertanian dan pemanfaatan lahan. 

Pertanian lahan sub-optimal basah. 

Optimasi sistem pertanian tropis. 

Optimasi sistem pertanian tropis pada komunitas 

Pengembangan sumber 
daya manusia pertanian 

Pengembangan identitas fungsional pertanian. 

Tranformasi antar generasi pekerja pertanian. 

Pergeseran pekerjaan pertanian pada perempuan petani. 

Keanekaragaman pangan berbasis sumberdaya tanaman 

Teknologi pascapanen dan 
rekayasa teknologi 
pengolahan pangan 

Penguatan agroindustri berbahan baku sumber daya lokal. 

Pengelolaan dan konservasi sumberdaya lahan, air, dan hayati. 

Precision agriculture. 

Rekayasa mesin-mesin pertanian dan pengolahan. 

Teknologi iradiasi pengawetan hasil pertanian. 

Diversifikasi dan hilirisasi produk pertanian, perkebunan, 

Revitalisasi dan penguatan pengetahuan lokal perempuan petani. 

Teknologi ketahanan dan 
kemandirian pangan 

Pendukung kemandirian pangan (padi, jagung, dan kedelai) dan tanaman 
perkebunan. 

Kemandirian pangan komoditas ruminansia. 

Kemandirian pangan komoditas perairan. 

Efisiensi rantai nilai hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan. 

Pengembangan produk pangan berbasis sumber daya tropis. 

Pengembangan produk pangan fungsional. 

Pengembangan teknologi untuk deteksi pemalsuan produk pertanian, 
peternakan, dan perikanan. 

Pengembangan teknologi untuk pengujian produk halal. 
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Bidang Fokus Penelitian: Energi-Energi Baru dan Terbarukan 

Tema Penelitian Topik Penelitian 

Teknologi substitusi bahan 
bakar 

Teknologi pendukung konversi ke bahan bakar gas (BBG). 

Dimethyl ether untuk energi rumah tangga dan transportasi. 

Pengembangan komponen konverter kit. 

Pengembangan teknologi dan produk biogasoline. 

Pengembangan dan pemanfaatan bioenergi untuk transportasi, listrik 
dan industri. 

Pengembangan teknologi dan pemanfaatan fuel cell. 

Pengembangan teknologi pembuatan bio-crude oil. 

Pengembangan teknologi pembuatan bioetanol generasi IV. 

Teknologi pemurnian biogas. 

Kemandirian teknologi 
pembangkit listrik 

Rancang bangun PLT panas bumi. 

Rancang bangun PLT mikro hidro darat dan marine. 

PLT bioenergi (biomassa, biogas, biofuel) masif. 

Rancang bangun PLTB (Bayu).  

Teknologi konservasi 
energi 

Bangunan hemat dan mandiri energi. 

Sistem smart grid dan manajemen konservasi energi. 

Teknologi komponen listrik hemat energi. 

Pengembangan sistem microgrid dalam manajemen energi terbarukan. 

Teknologi hybrid dalam pemanfaatan sumber energi terbarukan. 

Teknologi ketahanan, 
diversifikasi energi dan 
penguatan komunitas 
sosial 

Teknologi pendukung EOR. 

Penyiapan infrastruktur PLTN. 

Teknologi pendukung clean coal. 

Transfer dan adopsi inovasi diversifikasi energi berbasis komunitas 
berwawasan gender dan berkelanjutan. 

Model tranformasi komunitas madiri energi terbarukan berbasis 
pengetahuan lokal, komunitas dan masyarakat lokal. 

Teknologi pengembangan elektrifikasi pedesaan. 

Teknologi tepat guna dalam pemanfaatan energy baru dan terbarukan. 

 

Bidang Fokus Penelitian: Kesehatan-Obat 

Teknologi produk 
biofarmasetika 

Penguasaan produksi vaksin utama (hepatitis, dengue). 

Penguasaan sel punca (stem cell). 

Penguasaan produk biosimilar dan produk darah. 

Teknologi alat kesehatan 
dan diagnostik 

Pengembangan in vivo diagnostic (IVD) untuk deteksi penyakit infeksi. 

Pengembangan in vivo diagnostic (IVD) untuk deteksi penyakit 
degenerative. 

Pengembangan alat elektromedik. 

Teknologi kemandirian 
bahan baku obat 

Pengembangan fitofarmaka berbasis sumber daya lokal. 

Bahan baku obat kimia. 

Saintifikasi jamu & herbal, teknologi produksi pigmen alami. 

Pengembangan obat tradisional berbasis IPTEK untuk penyakit-penyakit 
tropis (neglected diseases). 
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Pengembangan teknologi biosimilar, biosintesis, dan biorefinery untuk 
produksi bahan obat. 

Pengembangan dan 
penguatan sistem 
kelembagaan, kebijakan 
kesehatan, dan 
pemberdayaan 
masyarakat dalam 
mendukung kemandirian 
obat 

Penguatan pengetahuan perempuan dalam pengembangan fitofarmaka 
berbasis pengetahuan lokal. 

Pengetahuan lokal untuk penggunaan jamu dan herbal dalam kesehatan 
masyarakat, yang sensitif gender dan inklusif sosial. 

Penguatan pengetahuan dan pengembangan kebiasaan masyarakat 
dalam berperilaku sehat. 

 

Bidang Fokus Penelitian: Transportasi 

Teknologi dan manajemen 
keselamatan transportasi 

Manajemen keselamatan. 

Sarana prasarana pendukung keselamatan. 

Manajemen trasportasi ramah gender, anak, dan kelompok 
berkebutuhan khusus. 

Teknologi penguatan 
industri transportasi 
nasional 

Moda jalan dan rel. 

Moda air. 

Moda udara. 

Teknologi infrastruktur 
dan pendukung sistem 
transportasi 

Sistem cerdas manajemen transportasi. 

Teknologi prasarana transportasi. 

Sistem konstruksi prasarana transportasi. 

Manajemen keselamatan kerja pelaksanaan konstruksi infrastruktur. 

Manajemen sistem pengendalian dan penjaminan mutu pelaksanaan 
konstruksi infrastruktur transportasi. 

Kajian kebijakan, sosial 
dan ekonomi transportasi 

Riset dasar pendukung teknologi dan sistem transportasi. 

Sistem sosial yang mendukung partisipasi perempuan, anak, dan inklusi 
sosial serta dalam penggunaan sarana dan prasarana transportasi. 

Intelligent transportation 
system 

Manajemen transportasi perkotaan/urban. 

Manajemen transportasi logistik. 

 

Bidang Fokus Penelitian: Teknologi Informasi dan Komunikasi 

Pengembangan 
Infrastruktur TIK 

Teknologi 5G (broadband). 

Telekomunikasi berbasis internet protocol (IP) dan Internet of Things. 

Jaringan, data and keamanan informasi. 

Penyiaran multimedia berbasis digital. 

IT security. 

Pengembangan jaringan sensor. 

Teknologi antena dan propagasi gelombang radio. 

Pengembangan sistem radio kognitif. 

Pengembangan 
sistem/platform berbasis 
Open Source 

Sistem TIK e-Government. 

Sistem TIK e-Bussiness. 

Framework/Platform penunjang industri kreatif dan kontrol. 

Sistem informasi bebasis teknologi pendukung industri mikro 
berwawasan gender dan berkelanjutan. 
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Teknologi untuk 
Peningkatan Konten TIK 

Teknologi dan konten untuk data informasi geospasial dan penginderaan 
jauh. 

Pengembangan teknologi big data. 

Teknologi piranti tik dan 
pendukung TIK 

Piranti TIK untuk sistem jaringan. 

Piranti TIK untuk smart city. 

Piranti TIK untuk customer premises equipment (CPE). 

Kebijakan dan sosial humaniora pendukung TIK. 

Teknologi piranti pendukung partisipasi perempuan, anak, kelompok 
berkebutuhan khusus, serta keamanan penggunaan informasi berbasis 
TIK. 

Pengembangan sistem 
berbasis Kecerdasan 
buatan 

Pengembangan aplikasi sistem cerdas. 

Teknologi robot vision. 

 

Bidang Fokus Penelitian: Pertahanan dan Keamanan 

Teknologi pendukung daya 
gerak 

Pengembangan produk alat angkut matra darat. 

Pengembangan produk alat angkut matra laut. 

Pengembangan produk alat angkut matra udara. 

Teknologi pendukung daya 
gempur 

Pengembangan produk roket. 

Pengembangan produk handak. 

Pengembangan produk sistem persenjataan. 

Teknologi pendukung 
hankam 

Pengembangan produk Komando, Kendali, Komunikasi, Komputasi, 
Integrasi, Pengamatan, dan Pengintaian (K4IPP), terutama radar, alat 
komunikasi dan satelit. 

Pengembangan produk material. 

Pengembangan sumber daya pertahanan. 

Pengembangan sistem sosial pendukung pertahanan dan kemanan 
berbasis budaya lokal yang berwawasan gender dan inklusi sosial. 

 

Bidang Fokus Penelitian: Material Maju 

Teknologi pengolahan 
mineral strategis 
berbahan baku lokal 

Ekstraksi dan rancang bangun pabrik logam tanah jarang. 

Pengembangan sel surya berbasis non silikon. 

Pengolahan bijih mineral strategis lokal.  

Teknologi pengembangan 
material fungsional 

Produksi polimer untuk aplikasi separasi di industri. 

Material pendukung biosensor dan kemosensor. 

Pengembangan membran. 

Pengembangan katalisator dan biokatalisator (enzim) untuk aplikasi di 
industry. 

Inovasi teknologi material bahan bangunan local. 

Teknologi ekstraksi aspal dari batuan alami (aspal batu Buton). 

Pengembangan material geopolimer. 

Inovasi teknologi material bahan bangunan lokal. 

Teknologi eksplorasi 
potensi material baru 

Desain dan eksplorasi material pigmen absorber. 

Pendukung transformasi material sampah dan pengolahan limbah. 
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Pendukung material struktur. 

Teknologi karakterisasi 
material dan dukungan 
industri 

Karakterisasi material berbasis laser dan optik. 

Karakterisasi material biokompatibel. 

Kemandirian bahan baku magnet kuat 

Pengembangan material paduan. 

 

Bidang Fokus Penelitian: Kemaritiman 

Teknologi kedaulatan 
daerah 3T (terdepan, 
terpencil, terbelakang) 

Ketahanan sosial dan penguatan ekonomi pesisir. 

Kedaulatan pangan masyarakat pesisir dan pulau terpencil. 

Pengelolaan pesisir perbatasan dari aspek social security dan prosperity. 

Difersifikasi, dan pelestarian sumberdaya kelautan. 

Eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. 

Pengembangan teknologi dan manajemen pulau-pulau kecil dan pesisir. 

Pengembangan industri pariwisata bahari. 

Teknologi konservasi 
lingkungan maritim 

Konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut. 

Zonasi ekosistem dan pendukung kawasan konservasi laut. 

Kesehatan dan jasa ekosistem pesisir dan laut. 

Teknologi penguatan 
infrastruktur maritim 

Penguasaan teknologi survei SDE/SDA laut dalam. 

Pengembangan teknologi wahana pesisir, lepas pantai, dan laut dalam. 

Penguasaan teknologi komunikasi, navigasi, security dan supervise. 

Pengembangan teknologi infrastruktur pantai dan lepas pantai. 

Pemberdayaan dan 
peningkatan partisipasi 
perempuan dan inklusi 
sosial dalam lingkungan 
kemaritiman. 

Revitalisasi kearifan lokal untuk ketahanan, keluarga dan pelestarian 
sumber daya kelautan. 

Partisipasi perempuan, kelompok minoritas, dan keluarga untuk 
ketahanan, dan diversifikasi produk pengolahan sumber daya kelautan. 

Partisipasi perempuan, dan inklusi sosial dalam penerimaan dan 
pemanfaatan pariwisata bahari. 

Integrasi konservasi lingkungan maritim dalam kurikulum pendidikan 
yang berwawasan gender dan inklusi sosial. 

Partipasi perempuan dalam pengembangan, pemeliharaan, dan 
penguatan infrastruktur pantai dan lepas pantai. 

 

Bidang Fokus Penelitian: Kebencanaan 

Teknologi dan manajemen 
bencana geologi 

Mitigasi pengurangan risiko bencana geologi. 

Pencegahan dan kesiapsiagaan tanggap darurat geologi. 

Rehabilitasi dan rekonstruksi geologi. 

Regulasi dan budaya sadar bencana geologi. 

Bahaya dan kerentanan geologi. 

Teknologi dan aplikasi digital dalam manajemen bencana geologi. 

Teknologi dan manajemen 
bencana hidrometeorologi 

Mitigasi pengurangan risiko bencana hidrometeorologi. 

Pencegahan dan kesiapsiagaan, tanggap darurat hidrometeorologi. 

Rehabilitasi dan rekonstruksi hidrometeorologi. 

Regulasi dan budaya sadar bencana hidrometeorologi. 
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Bahaya dan kerentanan bencana hidrometerologi. 

Teknologi dan aplikasi digital dalam manajemen bencana 
hidrometerologi. 

Teknologi dan manajemen 
bencana kebakaran lahan 
dan hutan 

Mitigasi pengurangan risiko bencana kebakaran lahan dan hutan. 

Pencegahan dan kesiapsiagaan tanggap darurat kebakaran lahan dan 
hutan. 

Rehabilitasi dan rekonstruksi kebakaran lahan dan hutan. 

Regulasi dan budaya sadar bencana kebakaran lahan dan hutan. 

Revitalisasi nilai budaya lokal dan partisipasi perempuan untuk 
pencegahan bencara kebakaran hutan, padang pengembalaan, dan lahan 
produktif. 

Bahaya dan kerentanan bencana kebakaran lahan dan hutan. 

Teknologi dan manajemen 
bencana alam: gempa 
bumi, tsunami, banjir 
bandang, tanah longsor, 
kekeringan (kemarau), 
gunung meletus. 

Pemberdayaan mitigasi berbasiskan komunitas. 

Tekonologi peringatan dini bencana alam. 

Recovery kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat pasca 
bencana. 

Pengembangan model dan sistem informasi mitigasi bencana. 

Pemetaan bencana sebagai informasi tata ruang wilayah dan design 
bangunan. 

Mitigasi, perubahan iklim 
dan tata ekosistem 

Mitigasi dampak perubahan iklim. 

Perubahan tutupan lahan dan daya dukung lahan. 

Kontribusi dan peran hutan dalam perubahan iklim. 

Proses pengelolaan lingkungan yang diakibatkan perubahan tutupan 
lahan dan perubahan iklim. 

Teknologi dan manajemen 
lingkungan 

Kajian pemetaan kesehatan lingkungan. 

Rehabilitasi ekosistem. 

Eksplorasi ramah lingkungan. 

Regulasi dan budaya. 

Teknologi dan aplikasi digital dalam manajemen bencana kebakaran 
lahan dan hutan. 

Bahaya, kerentanan, risiko dan manajemen bencana biologi (termasuk 
persebaran penyakit, ledakan serangga, ledakan populasi burung, ikan 
dll.). 

Bioteknologi lingkungan. 

Bioremediasi lingkungan. 

Manajemen limbah berbahaya dan beracun. 

Adaptasi lingkungan terhadap perubahan iklim dan/atau pencemaran. 

Analisis resiko lingkungan. 

Konservasi sumber daya alam. 

Valuasi sumber daya alam. 

Restorasi kerusakan lingkungan. 

Teknologi pengolahan limbah padat, cair dan gas. 

Bencana kegagalan 
teknologi 

Bahaya, kerentanan dan risiko kegagalan teknologi. 

Manajemen bencana kegagalan teknologi (termasuk nuklir, konstruksi 
modern, dll.). 
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Bencana sosial Bahaya, kerentanan dan risiko bencana sosial (termasuk kerusakan 
sosial). 

Manajemen bencana sosial. 

Mitigasi berkelanjutan 
terhadap bencana alam 

Wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap bencana alam. 

Penilaian cerdas terhadap fasilitas umum yang/telah terbangun (smart 
assessment on existing public facilities). 

Kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana alam. 

Bencana dan kearifan local. 

 

Bidang Fokus Penelitian: Sosial Humaniora-Seni Budaya-Pendidikan 

Pembangunan dan 
penguatan sosial budaya 

Kearifan lokal. 

Indigenous studies. 

Global village. 

Identitas, mobilitas, diversity, dan multikulturalisme. 

Budaya dalam upaya mencegah dan menangani akibat dari kekerasan, 
radikalisme, kekerasan berbasis gender, anak, etnisitas, agama, dan 
identitas lainnya, serta dalam upaya mengembangkan kesejahteraan dan 
keunggulan prestasi. 

Soft power diplomacy. 

Komunikasi publik di era revolusi teknologi informasi dan komunikasi. 

Tatakelola dan pemerintahan. 

Demokrasi, politik, dan pemilihan umum. 

Hubungan internasional. 

Sustainable mobility Urban planning. 

Urban transportation. 

Mobilitas berbasis pengetahuan lokal dan pekerja keluarga untuk 
industri. 

Mobilitas orang, nilai, dan barang serta implikasinya pada transformasi 
nilai budaya dan perilaku komsumtif dalam era global. 

Penguatan modal sosial Reforma agrarian. 

Pengentasan kemiskinan dan kemandirian pangan. 

Rekayasa sosial & pengembangan pedesaan. 

Modal sosial budaya untuk pencegahan dan penanganan akibat dari 
kekerasan perempuan dan anak, ketahanan keluarga, dan komunitas 
minoritas. 

Ekonomi dan sumber daya 
manusia 

Kewirausahaan, koperasi, dan UMKM. 

Perempuan dalam wirausaha, koperasi, dan UMKM berbasis 
pengetahuan khas perempuan. 

Seni-budaya pendukung pariwisata. 

Grand design kekayaan intelektual lokal, peninggalan sejarah, dan 
pelestariannya dalam mendukung karakter bangsa dan pariwisata yang 
berkesinambungan. 

Sumber daya manusia dalam lingkup organisasi industri. 

Patriarkhi dan dominasi sosial dalam pembangunan. 
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Pengarusutamaan gender 
dalam pembangunan 

Grand design pengetahuan lokal dan berbasis pengetahuan lokal 
perempuan, laki-laki, anak, komunitas minoritas, komunitas 
berkebutuhan khusus untuk penciptaan daya saing bangsa. 

Pemetaan, revitalisasi, dan transformasi pengetahuan dan keterampilan 
berbasis pengetahuan lokal untuk peningkatan daya saing ekonomi 
bangsa berwawasan gender, inklusi sosial, dan berkelanjutan. 

Pembangunan sistem sosial yang mendorong peningkatan, 
pendistribusian, dan penciptaan sumberdaya manusia yang kreatif 
menghadapi pembangunan berkelanjutan. 

Pendidikan berkarakter dan berdaya saing berwawasan keadilan gender, 
anak, inklusi sosial yang berkelanjutan. 

Seni, identitas, 
kebudayaan, dan karakter 
bangsa 

Seni tradisi dan pewarisan. 

Seni ritual. 

Konservasi seni. 

Revitalisasi seni. 

Seni dan daya saing bangsa. 

Seni dan kesetaraan gender. 

Seni dan ideologi bangsa. 

Digital economy/smart economy/ekonomi kreatif. 

Diaspora dan tenaga kerja migran internasional Indonesia. 

Pembudayaan nilai-nilai karakter utama. 

Kurikulum pendidikan karakter berbasis kearifan local. 

Peningkatan kualitas guru dalam penguatan pendidikan karakter. 

Integrasi karakter bangsa dalam proses pembelajaran 

Jejaring kemitraan lembaga penyelenggara pendidikan 

Seni Eksplorasi dan difusi teknologi seni. 

Seni dan lingkungan. 

Seni dan pendidikan. 

Seni dan kehidupan masyarakat. 

Seni dan pengembangan ekonomi. 

Teknologi dan media seni. 

Pendidikan Teknologi pendidikan dan pembelajaran. 

Manajemen pendidikan. 

Sumber daya pendidikan (tenaga pendidik dan kependidikan). 

Kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam pendidikan. 

Hasil pendidikan dan pembentukan karakter bangsa. 

Keolahragaan dan pendidikan khusus. 
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Lampiran C Komponen Penilaian Proposal, Kemajuan, dan Hasil 

Komponen Penilaian Proposal Penelitian 

No Komponen Bobot (%) 

1 Kualitas dan relevansi tujuan, permasalahan, state of the art, metode, dan 
kebaruan penelitian. 

20 

2 Keterkaitan usulan penelitian terhadap hasil penelitian yang didapat sebelumnya 
dan rencana ke depan (roadmap penelitian). 

5 

3 Kesesuaian penugasan Peneliti dan pembagian tugas. 5 

4 Kualitas luaran wajib penelitian yang dijanjikan. 20 

5 Kewajaran tahapan target capaian luaran wajib penelitian. 10 

6 Kewajaran target TKT. 5 

7 Kesesuaian jadwal penelitian. 10 

8 Kewajaran RAB usulan. 10 

9 Kekinian dan sumber primer pengacuan pustaka. 15 

 

Komponen Penilaian Kemajuan Pelaksanaan Penelitian 

No Komponen Bobot (%) 

1 Kemajuan ketercapaian luaran wajib yang dijanjikan. 50 

2 Kemajuan ketercapaian luaran tambahan yang dijanjikan. 10 

3 Kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal. 30 

4 Integritas, dedikasi, dan kekompakan Tim Peneliti. 10 

 

Komponen Penilaian Hasil Penelitian 

No Komponen Bobot (%) 

1 Tingkat ketercapaian dan kualitas luaran wajib yang dijanjikan. 60 

2 Tingkat ketercapaian dan kualitas luaran tambahan yang dijanjikan. 10 

3 Kesesuaian hasil penelitian dengan proposal. 25 

4 Potensi keberlanjutan hasil penelitian. 5 

 

Komponen Penilaian Proposal Pengabdian Masyarakat 

No Komponen Bobot (%) 

1 Ketajaman analisis situasi permasalahan mitra sasaran. 10 

2 Rumusan masalah prioritas mitra sasaran. 10 

3 Kesesuaian kompetensi tim untuk menyelesaikan permasalah mitra. 5 

4 Metode pelaksanaan, solusi, dan rencana kegiatan yang ditawarkan. 10 

5 Kesesuaian penugasan Tim Pelaksana. 5 

6 Kualitas iptek yang ditawarkan (hasil penelitian). 10 

7 Kualitas luaran wajib yang dijanjikan. 20 

8 Kewajaran tahapan target capaian luaran wajib. 10 

9 Kesesuaian jadwal. 10 

10 Kewajaran RAB usulan. 10 

 

Komponen Penilaian Kemajuan Pengabdian Masyarakat 

No Komponen Bobot (%) 

1 Kemajuan ketercapaian luaran wajib. 50 

2 Kemajuan ketercapaian luaran tambahan. 10 

3 Tingkat ketercapaian keberdayaan. 10 

4 Kesesuaian program dengan rencana kegiatan. 10 
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5 Integritas, dedikasi, kekompakan dan intensitas Tim Pelaksana dalam kegiatan di 
lapangan. 

10 

6 Tingkat partisipasi mitra sasaran. 10 

 

Komponen Penilaian Hasil Pengabdian Masyarakat 

No Komponen Bobot (%) 

1 Tingkat ketercapaian dan kualitas luaran wajib yang dijanjikan. 60 

2 Tingkat ketercapaian dan kualitas luaran tambahan yang dijanjikan. 10 

3 Tingkat ketercapaian keberdayaan. 20 

4 Kesesuaian hasil program dengan rencana kegiatan. 10 
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