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STANDAR 

1. Standar isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan 

keluasan materi Penelitian. 

2. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada Penelitian dasar 

dan Penelitian terapan. 

3. Materi pada Penelitian dasar harus berorientasi pada luaran Penelitian yang 

berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, 

fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. 

4. Materi pada Penelitian terapan harus berorientasi pada luaran Penelitian yang 

berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. 

5. Materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian 

khusus untuk kepentingan nasional. 

6. Materi pada Penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-

prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa 

mendatang. 

Indikator Kerja Utama 

1. Adanya dokumen feasibility study  

2. Materi penelitian merupakan bidang riset sebagaimana yang dimaksud dalam 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2018 tentang Rencana 

Induk Riset Nasional Tahun 2017-2045 

3. Fokus riset mengikuti Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional 

Tahun 2020-2024 

4. Topik Riset sesuai Kelompok Makro Riset sebagaimana dimaksud Peraturan 

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 38 

Tahun 2019 tentang Prioritas Riset Nasional Tahun 2020-2024 

Indikator Kerja Tambahan 

5. Usulan Penelitian: 

a) Relevan terhadap bidang fokus, tema, dan topik 

b) Relevan terhadap Renstra ATAS 



c) Mempunyai kualitas dan relevansi tujuan, permasalahan, state of the art, 

metode, dan kebaruan 

d) Mempunyai keterkaitan terhadap hasil penelitian yang didapat 

sebelumnya dan rencana kedepan (roadmap penelitian) 

e) Memiliki kesesuaian penugasan peneliti dan pembagian tugas 

f) Memiliki kualitas luaran wajib penelitian yang dijanjikan 

g) Memiliki kewajaran tahapan target capaian luaran wajib penelitian 

h) Mempunyai kewajaran target TKT 

i) Mempunyai kesesuaian jadwal penelitian 

j) Mempunyai kewajaran RAB usulan 

k) Mempunyai kekinian dan sumber primer pengacuan pustaka 

l) Mendapatkan dukungan mitra kerjasama penelitian 

m) Mendapatkan dukungan pendanaan mitra 

6. Kesiapan hasil penelitian terdahulu untuk mencapai target luaran yang diusulkan 

(formula, prototipe, hasil kajian, model, produk, dst.) 

 

 

MANUAL 

Pelaksanaan feasibility study 

Pengusulan proposal 

 

 

FORM 

Template dokumen feasibility study  

Template proposal penelitian 

 


