
PENILAIAN ADMINISRASI



PKM (Program Kemitraan Masyarakat)
 Tim pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai 

dengan bidang yang diusulkan, minimal  dua kompetensi

yang berbeda (sesuai dengan permasalahan yang ditangani)

⃝ Ya ⃝ Tidak

 Ketua pengusul mendapatkan pendanaan PKM sebanyak tiga 

kali atau kurang (agak sulit dibuktikan/perlu kejururan

pengusul)

⃝ Ya ⃝ Tidak

 Mitra sasaran sesuai dengan ketentuan (kriteria mitra

sasaran IRT 4 kry, klp 5 org, jarak mitra, dan jumlah bidang

masalah) 

⃝ Ya ⃝ Tidak

 Melampirkan dokumen pernyataan kerjasama mitra sasaran ⃝ Ya ⃝ Tidak

 Penulisan usulan sesuai panduan (jumlah kata per bagian) ⃝ Ya ⃝ Tidak



PKMS (Program Kemitraan Masyarakat Stimulus)

 Tim pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai 

dengan bidang yang diusulkan, minimal  dua kompetensi

⃝ Ya ⃝ Tidak

 Mitra sasaran sesuai dengan ketentuan (kriteria mitra 

sasaran IRT, klp 2-3 org, jarak mitra, dan jumlah bidang 

masalah)

⃝ Ya ⃝ Tidak

 Melampirkan dokumen pernyataan mitra sasaran ⃝ Ya ⃝ Tidak

 Penulisan usulan sesuai panduan (jumlah kata per 

bagian)

⃝ Ya ⃝ Tidak



KKN-PPM (Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat)

 Tim pengusul berjumlah maksimum tiga orang (satu 

ketua dan dua anggota) yang sekaligus berperan sebagai 

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

⃝ Ya ⃝ Tidak

 Ketua pengusul mendapatkan pendanaan KKN-PPM 

sebanyak tiga kali  

⃝ Ya ⃝ Tidak

 Mitra sasaran sesuai dengan ketentuan (kriteria mitra 

sasaran, jarak mitra, dan jumlah bidang masalah)

⃝ Ya ⃝ Tidak

 Melampirkan dokumen pernyataan mitra sasaran ⃝ Ya ⃝ Tidak

 Melampirkan SK Pimpinan PT bahwa KKN sebagai 

matakuliah wajib

⃝ Ya ⃝ Tidak

 Penulisan usulan sesuai panduan (jumlah kata per 

bagian)

⃝ Ya ⃝ Tidak



PPK (Program Pengembangan Kewirausahaan)

 Tim pelaksana terdiri dari empat orang (satu Ketua dan 

tiga Anggota); minimal dari dua kompetensi ilmu yang 

berbeda

⃝ Ya ⃝ Tidak

 Memenuhi persyaratan jumlah usulan per perguruan 

tinggi, yaitu satu perguruan tinggi dapat mengusulkan 

lebih dari satu usulan PPK: satu usulan per fakultas untuk 

Universitas/Institut, satu usulan per jurusan untuk 

Sekolah Tinggi/Politeknik/Akademi

⃝ Ya ⃝ Tidak

 Melampirkan peryataan dana pendamping dari 

perguruan tinggi sesuai ketentuan (minimal 20 

juta/tahun)

⃝ Ya ⃝ Tidak



PPPUD (Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah)

 Pengusul dengan kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang 

yang diusulkan, minimal 2 (dua) kompetensi

⃝ Ya

 Tim pengusul berjumlah  4 orang (1 ketua dan 3 anggota) ⃝ Ya

 Melibatkan sedikitnya 4 orang mahasiswa per tahun ⃝ Ya

 Mitra sasaran sesuai dengan ketentuan (kriteria mitra sasaran, jarak 

mitra, bidang masalah, aset, dan omzet)

⃝ Ya

 Melampirkan dokumen pernyataan dana pendamping dari mitra 

sasaran sebesar minimal 10 juta/tahun

⃝ Ya

 Penulisan usulan sesuai panduan (jumlah kata per bagian) ⃝ Ya



PPUPIK (Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus)

 Bidang  ilmu tim pengusul  terkait dengan produk/jasa PPUPIK dan 

ada yang mempunyai komp etensi ekonomi/marketing

⃝ Ya ⃝ Tidak

 Tim pengusul maksimal berjumlah 4 orang (1 orang sbg ketua dan

3 orang anggota)

⃝ Ya ⃝ Tidak

 Melibatkan mahasiswa minimal 4 orang dalam bentuk magang

atau tugas lain yang diperlukan

⃝ Ya ⃝ Tidak

 Melampirkan dokumen peryataan dana pendamping dari 

perguruan tinggi sesuai ketentuan sebesar minimal 30 juta/tahun

⃝ Ya ⃝ Tidak

 Penulisan usulan sesuai panduan (jumlah kata per bagian) ⃝ Ya ⃝ Tidak



PPDM (Program Pengembangan Desa Mitra)
 Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang 

sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani

⃝ Ya ⃝ Tidak

 Tim pengusul berjumlah 4 orang (1 orang sebagai ketua dan maksimal 3 

orang anggota)

⃝ Ya ⃝ Tidak

 Melibatkan minimal 4 orang mahasiswa/tahun ⃝ Ya ⃝ Tidak

 Melampirkan rekomendasi pembentukan Tim Pengusul PPDM dari 

Ketua LPM/LPPM/P3M/DPPM 

⃝ Ya ⃝ Tidak

 Melampirkan peryataan dana pendamping dari perguruan tinggi sesuai 

ketentuan (minimal 10 juta/tahun)

⃝ Ya ⃝ Tidak

 Mitra sasaran sesuai dengan ketentuan (kriteria mitra sasaran, jarak

mitra, jumlah mitra, dan jumlah bidang masalah)

⃝ Ya ⃝ Tidak

 Penulisan usulan sesuai panduan (jumlah kata per bagian) ⃝ Ya ⃝ Tidak



PKW (Program Kewirausahaan)
 Tim pengusul minimal memiliki 2 kompetensi keilmuan yang 

berbeda 

⃝ Ya ⃝ Tidak

 Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak 

keilmuan/sains) yang sesuai dengan kegiatan yang 

diusulkan/masalah yang ditangani

⃝ Ya ⃝ Tidak

 Tim pengusul terdiri atas 4 orang (1 orang sbg ketua dan 3

anggota, dan minimal 1 orang anggota dari perguruan tinggi 

mitra)

⃝ Ya ⃝ Tidak

 Melibatkan sedikitnya empat mahasiswa per tahun dapat dari 

perguruan tinggi pengusul dan atau perguruan tinggi mitra

⃝ Ya ⃝ Tidak

 Melibatkan Pemda dan atau CSR sebagai mitra pelaksana dan 

memberikan kontribusi pendanaan minimal 100 juta/tahun

⃝ Ya ⃝ Tidak

 Penerapan hasil riset pengusul atau pihak lain ⃝ Ya ⃝ Tidak
 Mitra sasaran sesuai dengan ketentuan (kriteria mitra sasaran, 

jarak mitra, dan jumlah bidang masalah)

⃝ Ya ⃝ Tidak

 Melampirkan dokumen pernyataan mitra pelaksana (PT lain, 

Pemda/CSR) dan mitra sasaran

⃝ Ya ⃝ Tidak

 Penulisan usulan sesuai panduan (jumlah kata per bagian) ⃝ Ya ⃝ Tidak



PPMUPT
(Program Pemberdayaan Masyarakat Unggulan Perguruan Tinggi)

 Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) 

yang sesuai dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang 

ditangan

⃝ Ya ⃝ Tidak

 Tim pengusul berjumlah 4 orang (1 orang sbg ketua dan 

maksimal 3 orang anggota) 

⃝ Ya ⃝ Tidak

 Melibatkan minimal 4 orang mahasiswa/tahun ⃝ Ya ⃝ Tidak

 Mitra sasaran sesuai dengan ketentuan (kriteria mitra sasaran, 

jarak mitra, dan jumlah bidang masalah)

⃝ Ya ⃝ Tidak

 Penerapan hasil riset pengusul atau pihak lain ⃝ Ya ⃝ Tidak

 Kesesuaian dengan renstra PPM prodi/fakultas ⃝ Ya ⃝ Tidak

 Melampirkan dokumen pernyataan mitra sasaran ⃝ Ya ⃝ Tidak

 Penulisan usulan sesuai panduan (jumlah kata per bagian) ⃝ Ya ⃝ Tidak



PPIM
(Program Penerapan Ipteks kepada Masyarakat)

 Tim pelaksana memiliki kompetensi yang sesuai dengan 

kegiatan yang dilaksanakan

⃝ Ya ⃝ Tidak

 Ketua dan anggota pelaksana sebanyak 2-5 orang ⃝ Ya ⃝ Tidak

 Melibatkan minimal 4 orang mahasiswa ⃝ Ya ⃝ Tidak



RANGKUMAN ACUAN:
PENILAIAN SUBTANSI



Penilaian Usulan (Proposal) PKM
KOMPONEN PENILAIAN CAPAIAN SKOR

Nilia
Maks.

I. REKAM JEJAK

a Kualitas dan
kuantitas publikasi
artikel di jurnal
ilmiah

Ketua pengusul tidak
memiliki publikasi
berupa artikel di 
jurnal ilmiah sebagai
penulis pertama atau
corresponding 
author (=0)

Ketua pengusul
memiliki publikasi
berupa artikel di 
jurnal ilmiah sebagai
penulis pertama
atau corresponding 
author sebanyak 1-4 
artikel (=1)

Ketua pengusul
memiliki publikasi
berupa artikel di jurnal
ilmiah sebagai penulis
pertama atau
corresponding author 
sebanyak 5-10 artikel
(=3)

Ketua pengusul
memiliki publikasi
berupa artikel di jurnal
ilmiah sebagai penulis
pertama atau
corresponding author 
sebanyak > 10 artikel
(=5)

5

b Kualitas dan
kuantitas publikasi
dalam prosiding

Ketua pengusul tidak 
memiliki publikasi 
berupa artikel di 
prosiding sebagai 
penulis pertama atau 
corresponding 
author (=0)

Ketua pengusul 
memiliki publikasi 
berupa artikel di 
prosiding sebagai 
penulis pertama 
atau corresponding 
author 1-5 artikel 
(=1)

Ketua pengusul
memiliki publikasi
berupa artikel di 
prosiding sebagai
penulis pertama atau
corresponding author 
>5 artikel (=2)

2

c Kuantitas dan status 
perolehan Karya
Ilmiah (KI)

Ketua pengusul tidak
memiliki KI (=0)

Ketua pengusul
memiliki 1-3 KI  (=2)

Ketua pengusul
memiliki >3 KI (=3) 3



II. USULAN 
a Ketajaman analisis

situasi permasalahan
mitra sasaran

Analisis situasi
permasalahan mitra
sasaran tidak jelas (=0)

Analisis situasi 
permasalahan mitra 
sasaran cukup jelas 
(=5)

Analisis situasi
permasalahan mitra
sasaran jelas (=7,5)

Analisis situasi
permasalahan mitra
sasaran sangat jelas (=10) 10

b Rumusan masalah
prioritas mitra

Rumusan masalah
prioritas mitra tidak
jelas (=0)

Rumusan masalah
prioritas mitra cukup
jelas (=2)

Rumusan masalah
prioritas mitra jelas (=3)

Rumusan masalah prioritas
mitra sangat jelas (=5) 5

c Kesuaian kompentensi
tim untuk
menyelesaikan
permasalah mitra

Kompentensi tim untuk
menyelesaikan
permasalah mitra tidak
sesuai (0)

Kompentensi tim
untuk menyelesaikan
permasalah mitra
sesuai (=3)

Kompentensi tim untuk
menyelesaikan
permasalah mitra sangat
sesuai (=5)

5

d Metoda, solusi, dan
rencana kegiatan yang 
ditawarkan

Metoda, solusi, dan 
rencana kegiatan yang 
ditawarkan tidak Jelas 
(=0)

Metoda, solusi, dan
rencana kegiatan yang 
ditawarkan cukup Jelas
(=5)

Metoda, solusi, dan
rencana kegiatan yang 
ditawarkan Jelas (=10)

Metoda, solusi, dan
rencana kegiatan yang 
ditawarkan sangat Jelas
(=15)

15

e Kesesuaian penugasan 
tim pelaksana

Penugasan tim 
pelaksana tidak sesuai 
(=0)

Penugasan tim 
pelaksana   sesuai  (=3)

Penugasan tim pelaksana
sangat sesuai (=5) 5

f Kualitas Iptek yang 
ditawarkan (hasil 
penelitian)

Kualitas Iptek yang 
ditawarkan kurang baik 
dan bukan dari hasil 
penelitian pengusul 
(=5)

Kualitas Iptek yang 
ditawarkan cukup baik 
namun bukan dari 
hasil penelitian 
pengusul (=7,5)

Kualitas Iptek yang 
ditawarkan baik namun 
bukan dari hasil 
penelitian pengusul (=10)

Kualitas Iptek yang 
ditawarkan cukup
baik/baik dan dari hasil
penelitian pengusul (=15)

15



III. KUALITAS LUARAN WAJIB YANG DIJANJIKAN

a Satu artikel ilmiah yang 
dipublikasikan melalui
Jurnal ber ISSN atau
prosiding ber ISBN dari
seminar nasional

Kinerja jurnal yang dituju
kurang baik atau
penyelenggaran seminar 
kurang jelas/kurang
kompeten (=2)

Kinerja jurnal yang dituju
tergolong baik atau
penyelenggaran seminar 
cukup jelas/cukup
kompeten (=5)

5

b Satu artikel pada media 
massa cetak/elektronik

Media massa 
cetak/elektronik berskala 
lokal (=2)

Media massa
cetak/elektronik berskala
nasional (=5)

5

c Video kegiatan Pengelola media 
elektronik kurang jelas
dan kurang meyakinkan
keberlanjutannya (=2)

Pengelola media elektronik
cukup jelas dan
meyakinkan
keberlanjutannya (=5)

5

d Peningkatan
keberdayaan mitra
sesuai permasalahan
yang dihadapi

Peningkatan
keberdayaan mitra tidak
sesuai dengan
permasalah mitra
sasaran (=0)

Peningkatan 
keberdayaan mitra 
cukup  sesuai dengan 
permasalah mitra 
sasaran (=5)

Peningkatan keberdayaan
mitra sesuai dengan
permasalah mitra sasaran
(=7,5)

Peningkatan keberdayaan
mitra sangat sesuai dengan
permasalah mitra sasaran
(=10)

10

e Kewajaran tahapan
target capaian luaran
wajib

Uraian tahapan target 
capaian luaran wajib
kurang/ tidak jelas (=1)

Uraian tahapan target 
capaian luaran wajib jelas
(=3)

Tahapan target capaian
luaran wajib diuraikan
dengan sangat jelas (=5)

5

f Kesesuaian jadwal Penjadwalan tidak
sesuai dengan tahapan
pelaksanaan (=0)

Penjadwalan sesuai
dengan tahapan
pelaksanaan (=3)

Penjadwalan sangat sesuai
dengan tahapan
pelaksanaan (=5)

5



Penilaian Usulan (Proposal) PPDM

KOMPONEN PENILAIAN CAPAIAN SKOR
Nilai

Maks.

I. REKAM JEJAK

a Kualitas dan

kuantitas publikasi

artikel di jurnal

ilmiah

Ketua pengusul

memiliki publikasi

berupa artikel di 

jurnal ilmiah sebagai

penulis pertama atau

corresponding 

author sebanyak 1-4 

artikel (=0)

Ketua pengusul

memiliki publikasi

berupa artikel di 

jurnal ilmiah sebagai

penulis pertama

atau corresponding 

author sebanyak 5 -

9 artikel (=1)

Ketua pengusul

memiliki publikasi

berupa artikel di 

jurnal ilmiah sebagai

penulis pertama atau

corresponding 

author sebanyak 10-

15 artikel (=3)

Ketua pengusul

memiliki publikasi

berupa artikel di 

jurnal ilmiah sebagai

penulis pertama atau

corresponding 

author sebanyak > 

15 artikel (=5)

5

b Kualitas dan 

kuantitas publikasi 

dalam prosiding

Ketua pengusul tidak 

memiliki publikasi 

berupa artikel di 

prosiding sebagai 

penulis pertama atau 

corresponding 

author (=0)

Ketua pengusul

memiliki publikasi

berupa artikel di 

prosiding sebagai

penulis pertama

atau corresponding 

author 1-5 artikel

(=1)

Ketua pengusul

memiliki publikasi

berupa artikel di 

prosiding sebagai

penulis pertama atau

corresponding 

author >5 artikel (=2)

2

c Kuantitas dan status 

perolehan KI

Ketua pengusul tidak 

memiliki KI (=0)

Ketua pengusul 

memiliki 1-3 KI  (=2)

Ketua pengusul

memiliki >3 KI (=3) 3



II. USULAN 
a Ketajaman analisis 

situasi permasalahan 

mitra sasaran

Analisis situasi

permasalahan mitra

sasaran dan kaitannya

dengan visi misi

prodi/Fakultas/jurusan

tidak jelas (=0)

Analisis situasi

permasalahan mitra

sasaran dan

kaitannya dengan visi

misi

prodi/Fakultas/jurusa

n cukup jelas (=5)

Analisis situasi

permasalahan mitra

sasaran dan kaitannya

dengan visi misi

prodi/Fakultas/jurusan

jelas (=7.5)

Analisis situasi 

permasalahan mitra 

sasaran dan kaitannya 

dengan visi misi 

prodi/Fakultas/jurusan 

sangat  jelas (=10)

10

b Rumusan masalah 

prioritas mitra 

Rumusan masalah 

prioritas mitra tidak 

jelas (=0)

Rumusan masalah

prioritas mitra cukup

jelas (=2)

Rumusan masalah

prioritas mitra jelas

(=3)

Rumusan masalah 

prioritas mitra sangat 

jelas (=5)
5

c Kesuaian 

kompentensi tim 

untuk menyelesaikan 

permasalah mitra

Kompentensi tim 

untuk menyelesaikan 

permasalah mitra 

tidak sesuai (0)

Kompentensi tim

untuk menyelesaikan

permasalah mitra

sesuai (=3)

Kompentensi tim

untuk menyelesaikan

permasalah mitra

sangat sesuai (=5)
5

d Metoda, solusi, dan 

rencana kegiatan yang 

ditawarkan

Metoda, solusi, dan 

rencana kegiatan yang 

ditawarkan tidak Jelas 

(=0)

Metoda, solusi, dan 

rencana kegiatan 

yang ditawarkan 

cukup Jelas (=10)

Metoda, solusi, dan

rencana kegiatan yang 

ditawarkan Jelas

(=12.5)

Metoda, solusi, dan 

rencana kegiatan yang 

ditawarkan sangat 

Jelas (=15)

15

e Kesesuaian 

penugasan tim 

pelaksana

Penugasan tim 

pelaksana tidak 

sesuai (=0)

Penugasan tim 

pelaksana  sesuai  

(=3)

Penugasan tim 

pelaksana sangat 

sesuai (=5)
5

f Kualitas Iptek yang 

ditawarkan (hasil 

penelitian)

Kualitas Iptek yang 

ditawarkan kurang 

baik dan bukan dari 

hasil penelitian 

pengusul (=2.5)

Kualitas Iptek yang 

ditawarkan cukup 

baik namun bukan 

dari hasil penelitian 

pengusul (=5)

Kualitas Iptek yang 

ditawarkan baik 

namun bukan dari 

hasil penelitian 

pengusul (=7.5)

Kualitas Iptek yang 

ditawarkan cukup

baik/baik dan dari

hasil penelitian

pengusul (=10)

10



III. KUALITAS LUARAN WAJIB YANG DIJANJIKAN

a Satu artikel ilmiah yang 

dipublikasikan melalui

Jurnal ber ISSN yang 

diterbitkan pada PT lain  

atau prosiding ber ISBN 

dari seminar 

internasional

Kinerja jurnal yang 

dituju kurang baik atau 

penyelenggaran 

seminar kurang 

jelas/kurang kompeten 

(=2)

Kinerja jurnal yang 

dituju tergolong baik 

atau penyelenggaran 

seminar cukup 

jelas/cukup kompeten 

(=5)

5

b Satu artikel pada media 

massa cetak/elektronik

Media massa

cetak/elektronik

berskala lokal (=2)

Media massa

cetak/elektronik

berskala nasional (=5)
5

c Video kegiatan Pengelola media 

elektronik kurang jelas

dan kurang meyakinkan

keberlanjutannya (=2)

Pengelola media 

elektronik cukup jelas

dan meyakinkan

keberlanjutannya (=5)

5

d Peningkatan 

keberdayaan mitra 

sesuai permasalahan 

yang dihadapi

Peningkatan 

keberdayaan mitra tidak 

sesuai dengan 

permasalah mitra 

sasaran (=0)

Peningkatan

keberdayaan mitra 

cukup sesuai dengan

permasalah mitra 

sasaran (=5)

Peningkatan

keberdayaan mitra

sesuai dengan

permasalah mitra

sasaran (=7.5)

Peningkatan

keberdayaan mitra

sangat sesuai dengan

permasalah mitra

sasaran (=10)

10

e Kewajaran tahapan 

target capaian luaran 

wajib

Uraian tahapan target 

capaian luaran wajib 

kurang/ tidak jelas (=1)

Uraian tahapan target 

capaian luaran wajib

jelas (=3)

Tahapan target capaian

luaran wajib diuraikan

dengan sangat jelas

(=5)

5

f Kesesuaian jadwal Penjadwalan tidak 

sesuai dengan tahapan 

pelaksanaan (=0)

Penjadwalan sesuai 

dengan tahapan 

pelaksanaan (=3)

Penjadwalan sangat 

sesuai dengan tahapan 

pelaksanaan (=5)
5

g Kontribusi partisipasi 

dana PT

Kontribusi pendanaan 

sesuai ketentuan 

(sebesar Rp10 juta) (=2)

Kontribusi pendanaan 

Rp 10-20 juta (=3)

Kontribusi pendanaan > 

Rp20 juta (=5) 5



Penilaian Usulan (Proposal) PPUPIK
KOMPONEN PENILAIAN CAPAIAN SKOR Nilai Maks.

I. REKAM JEJAK
a Kualitas dan kuantitas

publikasi artikel di 

jurnal ilmiah

Ketua pengusul

memiliki publikasi

berupa artikel di jurnal

ilmiah sebagai penulis

pertama atau

corresponding author 

sebanyak 1-4 artikel

(=0)

Ketua pengusul

memiliki publikasi

berupa artikel di jurnal

ilmiah sebagai penulis

pertama atau

corresponding author 

sebanyak 5 - 9 artikel

(=1)

Ketua pengusul

memiliki publikasi

berupa artikel di jurnal

ilmiah sebagai penulis

pertama atau

corresponding author 

sebanyak 10-15 artikel

(=3)

Ketua pengusul 

memiliki publikasi 

berupa artikel di jurnal 

ilmiah sebagai penulis 

pertama atau 

corresponding author 

sebanyak > 15 artikel 

(=5)

5

b Kualitas dan kuantitas 

publikasi dalam 

prosiding

Ketua pengusul tidak 

memiliki publikasi 

berupa artikel di 

prosiding sebagai 

penulis pertama atau 

corresponding author 

(=0)

Ketua pengusul 

memiliki publikasi 

berupa artikel di 

prosiding sebagai 

penulis pertama atau 

corresponding author 

1-5 artikel (=1)

Ketua pengusul

memiliki publikasi

berupa artikel di 

prosiding sebagai

penulis pertama atau

corresponding author 

>5 artikel (=2)

2

c Kuantitas dan status 

perolehan KI

Ketua pengusul tidak 

memiliki KI (=0)

Ketua pengusul 

memiliki 1-3 KI  (=2)

Ketua pengusul

memiliki >3 KI (=3) 3

SUB TOTAL 10



II. USULAN 
a Ketajaman analisis situasi

permasalahan unit 
revenue generating PT 

Analisis situasi dan
kondisi permasalahan
unit  revenue generating   
kurang jelas (=1)

Analisis situasi dan 
kondisi permasalahan 
unit  revenue generating  
cukup jelas (=2)

Analisis situasi dan 
kondisi permasalahan 
unit revenue generating 
sangat jelas (=5)

5

b Kesuaian kompentensi
dan kelengkapan tim
sesuai bidang
pengembangan PPUPIK 

Kesuaian kompentensi
dan kelengkapan tim
sesuai bidang
pengembangan PPUPIK 
tidak sesuai (=0)

Kesuaian kompentensi
dan kelengkapan tim
sesuai bidang
pengembangan PPUPIK 
sesuai (=3)

Kesuaian kompentensi
dan kelengkapan tim
sesuai bidang
pengembangan PPUPIK 
sangat sesuai (=5)

5

c Metoda, dan strategi
dalam kegiatan
pengembangan usaha
yang laksanakan

Metode dan Strategi 
dalam memanfaatkan 
dan mengembangkan 
potensi revenue 
generating di PT tidak 
jelas (=0)

Strategi dalam
memanfaatkan dan
mengembangkan potensi
revenue generating di PT 
cukup jelas (=10)

Strategi dalam
memanfaatkan dan
mengembangkan potensi
revenue generating di PT  
jelas (=12.5) 

Strategi dalam
memanfaatkan dan
mengembangkan potensi
revenue generating di PT 
sangat jelas (=15) 

15

d Dukungan fasilitas, lab, 
sarana dan prasarana 
PPUPIK

Dukungan fasilitas, lab, 
sarana dan prasarana 
tidak memadai (=0)

Dukungan fasilitas, lab, 
sarana dan prasarana 
cukup memadai (=5)

Dukungan fasilitas, lab, 
sarana dan prasarana
memadai (=7.5)

Dukungan fasilitas, lab, 
sarana dan prasarana
sangat memadai (=10) 10

f Kualitas Iptek yang 
dikembangkan dalam 
PPUPIK

Kualitas Iptek yang 
dikembangkan kurang 
baik dan bukan dari 
hasil penelitian 
pengusul (=5)

Kualitas Iptek yang 
dikembangkan cukup 
baik namun bukan dari 
hasil penelitian pengusul 
(=7,5)

Kualitas Iptek yang 
dikembangkan baik
namun bukan dari hasil
penelitian pengusul
(=10)

Kualitas Iptek yang 
dikembangkan cukup
baik/baik dan dari hasil
penelitian pengusul (=15) 15



III. KUALITAS LUARAN WAJIB YANG DIJANJIKAN 

a Satu artikel ilmiah yang 

dipublikasikan melalui

Jurnal ber ISSN yang 

diterbitkan pada PT lain  

atau prosiding ber ISBN 

dari seminar 

internasional

Kinerja jurnal yang dituju 

kurang baik atau 

penyelenggaran seminar 

kurang jelas/kurang 

kompeten (=2)

Kinerja jurnal yang dituju 

tergolong baik atau 

penyelenggaran seminar 

cukup jelas/cukup 

kompeten (=5)
5

b Satu artikel pada media 

massa cetak/elektronik

Media massa

cetak/elektronik berskala

lokal (=2)

Media massa 

cetak/elektronik berskala 

nasional (=5)
5

c Video kegiatan Pengelola media 

elektronik kurang jelas

dan kurang meyakinkan

keberlanjutannya (=2)

Pengelola media 

elektronik cukup jelas 

dan meyakinkan 

keberlanjutannya (=5)

5

d Prediksi Peningkatan 

aset dan omset PPUPIK

Peningkatan aset dan 

omset PPUPIK belum 

ada pada tahun I (=0)

Peningkatan aset dan

omset PPUPIK baru

mulai pada tahun II (=5)

Peningkatan aset dan

omset PPUPIK sudah

mulai pada tahun I (=10)
10

e Kewajaran tahapan 

target capaian luaran 

wajib

Uraian tahapan target 

capaian luaran wajib

kurang/ tidak jelas (=1)

Uraian tahapan target 

capaian luaran wajib

jelas (=3)

Tahapan target capaian

luaran wajib diuraikan

dengan sangat jelas (=5)
5

g Kesesuaian jadwal Penjadwalan tidak 

sesuai dengan tahapan 

pelaksanaan (=0)

Penjadwalan sesuai 

dengan tahapan 

pelaksanaan (=3)

Penjadwalan sangat 

sesuai dengan tahapan 

pelaksanaan (=5)
5

h Kontribusi pendanaan 

dari PT

Kontribusi pendanaan 

sesuai ketentuan 

(sebesar Rp30 juta) (=2)

Kontribusi pendanaan Rp 

30-40 juta (=3)

Kontribusi pendanaan > 

Rp40 juta (=5) 5

SUB TOTAL 90

TOTAL 100



SELAMAT MENYUSUN PROPOSAL
SEMOGA SUKSES


