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Dosen harus mengenal TKT

Skema Penelitian “Baru”

Tidak ada Upload Proposal 
(Bekerja dengan formulir)

Apa yang baru ?
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Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT)







TKT Kriteria Penjelasan

1 Prinsip dasar dari 
teknologi diteliti dan 
dilaporkan 

- Tingkat terendah dari kesiapan teknologi. 
- Riset ilmiah dimulai untuk diterjemahkan kedalam riset terapan 

dan pengembangan. 
- Contoh- contohnya misalnya berupa studi makalah menyangkut 

sifat-sifat dasar suatu teknologi (technology's basic properties) 

2 Formulasi konsep 
dan/atau aplikasi 
teknologi 

- Invensi dimulai. 
- Saat prinsip-prinsip dasar diamati, maka aplikasi praktisnya 

dapat digali/dikembangkan. 
- Aplikasinya masih bersifat spekulatif dan tidak ada bukti 

ataupun analisis yang rinci yang mendukung asumsi yang 
digunakan. 

- Contoh-contohnya masih terbatas pada studi makalah.

3 Pembuktian konsep 
(proof-of- concept) 
fungsi dan/atau 
karakteristik penting 
secara analitis dan 
eksperimental 

- Riset/penelitian dan pengembangan secara aktif dimulai. 
- Hal ini dapat menyangkut studi analitis dan studi laboratorium 

untuk memvalidasi secara fisik atas prediksi analitis tentang 
elemen-elemen terpisah dari teknologi. 

- Contoh-contohnya misalnya komponen-komponen yang belum 
terintegrasi ataupun mewakili. 



TKT Kriteria Penjelasan

4 Validasi kode, 
komponen dan/atau 
breadboard validation 
dalam lingkungan 
laboratorium.

- Komponen-kompoenen teknologi yang mendasar diintegrasikan untuk 
memastikan agar bagian-bagian tersebut secara bersama dapat 
bekerja/berfungsi.

- Keadaan ini masih memiliki keandalan yang relatif rendah dibanding 
dengan sistem akhirnya. 

- Contoh-contohnya misalnya integrasi piranti/perangkat keras tertentu 
(sifatnya ad hoc ) di laboratorium. 

5 Validasi kode, 
komponen dan/atau 
breadboard validation 
dalam suatu lingkungan 
simulasi 

- Keandalan teknologi yang telah terintegrasi (breadboard technology) 
meningkat secara signifikan. 

- Komponen-komponen teknologi yang mendasar diintegrasikan dengan 
elemen-elemen pendukung yang cukup realistis sehingga teknologi yang 
bersangkutan dapat diuji dalam suatu lingkungan tiruan/simulasi. 

- Contoh-contohnya misalnya integrasi komponen di laboratorium yang 
telah memiliki keandalan tinggi ('high fidelity') . 

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

- Riset/penelitian dan pengembangan secara aktif dimulai. 
- Hal ini dapat menyangkut studi analitis dan studi laboratorium untuk 

memvalidasi secara fisik atas prediksi analitis tentang elemen-elemen 
terpisah dari teknologi. 

- Contoh-contohnya misalnya komponen-komponen yang belum 
terintegrasi ataupun mewakili.



TKT Kriteria Penjelasan

7 Demonstrasi prototipe 
sistem dalam 
lingkungan/aplikasi 
sebenarnya 

- Prototipe mendekati atau sejalan dengan rencana sistem 
operasionalnya. 

- Keadaan ini mencerminkan langkah perkembangan dari TKT/TKT 6, 
membutuhkan demonstrasi dari prototipe sistem nyata dalam suatu 
lingkungan operasional, m seperti misalnya dalam suatu peswat terbang, 
kendaraan atau ruang angkasa. 

- Contoh-contohnya termasuk misalnya pengujian prototipe dalam 
pesawat uji coba (test bed aircraft).

8 Sistem telah lengkap 
dan memenuhi syarat 
(qualified) melalui 
pengujian dan 
demonstrasi dalam 
lingkungan/ aplikasi 
sebenarnya

- Teknologi telah terbukti bekerja/berfungsi dalam bentuk akhirnya dan 
dalam kondisi sebagaimana yang diharapkan. 

- Pada umumnya, TKT ini mencerminkan akhir dari pengembangan sistem 
yang sebenarnya. 

- Contohnya termasuk misalnya uji pengembangan dan evaluasi dari 
sistem dalam sistem persenjataan sebagaimana dirancang dalam rangka 
memastikan pemenuhan persyaratan spesifikasi desainnya.

9 Sistem benar-benar 
teruji/terbukti melalui 
keberhasilan 
pengoperasian 

- Aplikasi (penerapan) teknologi secara nyata dalam bentuk akhirnya dan 
di bawah kondisi yang dimaksudkan (direncanakan) sebagaimana dalam 
pengujian dan evaluasi operasional. 

- Pada umumnya, ini merupakan bagian/aspek terakhir dari upaya 
perbaikan/penyesuaian (bug fixing) dalam pengembangan sistem yang 
sebenarnya. 

- Contoh-contohnya termasuk misalnya pemanfaatan sistem dalam 
kondisi misi operasional.



Peneliti
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Dosen JFA Pendidikan

Muda TP-AA Master (S2)

Madya L Master (S2)

Prima LK Master (S2)

Prima Utama AA-GB Doktor (S3)



Skema Penelitian
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Dosen TKT Penelitian Skema

Muda 1-6 • Dasar
• Terapan

• Penelitian Muda

Madya 1-9 • Dasar
• Terapan
• Pengembangan

• Kerjasama Dalam Negeri (KDN)

Prima 1-9 • Dasar
• Terapan
• Pengembangan

• Kerjasama Dalam Negeri (KDN)

Prima 
Utama

1-9 • Dasar
• Terapan
• Pengembangan

• Kerjasama Dalam Negeri (KDN)
• Kerjasama Luar Neneri (KLN)
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