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DESA WISATA
KEMBANG
ARUM

Di Sleman, tepatnya desa Donokerto, kecamatan Turi ada sebuah desa wisata
yang memiliki nuansa sangat asri. Meski terlihat sederhana, namu suasana di
desa ini terlihat sangat rapi. Nama desa wisata ini adalah Desa Wisata
Kembang Arum atau biasa disingkat dewikembar
Desa wisata ini dikenal sebagai desa wisata pendidikan. Pembelajaran yang
di dapat di tempat ini terutama adalah pendidikan budaya. Bangunan rumah
adat Jawa, Joglo tampak mendominasi desa wisata ini. Di desa wisata ini
kamu juga bisa melihat berbagai permainan tradisional seperti enggrang,
engklek, dakon, gobak dan sodor yang biasanya dimainkan di pendopo desa
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DESA WISATA
PENTING SARI
Desa wisata yang satu ini masih di kabupaten Sleman tepatnya di lereng
Gunung Merapi. Desa Wisata Pentingsari berada di Kelurahan Umbulharjo,
Kecamatan Cangkringan. Saat Gunung Merapi sedang bergejolak, desa ini
mungkin akan masuk dalam zona berbahaya. Namun, dibalik itu, desa ini
memiliki suasana pedesaan yang benar-benar menyegarkan
Masyarakat di Desa Wisata Pentingsari juga berprofesi sebagai petani.
Suasana tradisional juga sangat terasa di desa wisata ini. Beberapa objek
menarik yang bisa dikunjungi di desa wisata ini antara lain ancuran Suci
Sendangsari serta batu luweng yang menjadi bagian dari perjuangan
Pangeran Diponegoro dalam upaya mengusir penjajah

GREEN
VILLAGE
GEDANGSARI
YOGYAKARTA
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Kampung Flory, Desa Wisata Tanaman Hias dan Kolam Terapi Ikan
Pariwisata Yogyakarta kini semakin menarik untuk dikunjungi karena keberadaan Desa
Wisata. Salah satunya adalah Desa Wisata Kampung Flory di Dusun Jugang, Pangukan,
Tridadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kampung Flory yang
mengandalkan budi daya sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan ini memiliki
keunikan.

EVALUASI ADMINISTRASI PPDM
1 Tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam
jejak keilmuan/sains) yang sesuai dengan
kegiatan yang diusulkan/masalah yang
ditangani
Ya Tidak
2 Tim pengusul berjumlah empat orang (satu
ketua dan maksimal tiga orang anggota)
Ya Tidak
3 Melibatkan minimal empat orang
mahasiswa/tahun
Ya Tidak
4 Melampirkan rekomendasi pembentukan Tim
Pengusul PPDM dari Ketua
LPM/LPPM/P3M/DPPM
Ya Tidak
5 Melampirkan peryataan dana pendamping
dari perguruan tinggi sesuai ketentuan (minimal
10 juta/tahun)
Ya Tidak
6 Mitra sasaran sesuai dengan ketentuan
(kriteria mitra sasaran, jarak mitra, jumlah
mitra, dan jumlah bidang masalah)
Ya Tidak
7 Penulisan usulan sesuai panduan (jumlah kata
per bagian)
Ya Tidak
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1 Kualitas dan kuantitas publikasi artikel di jurnal ilmiah
A. Ketua pengusul memiliki publikasi berupa artikel di jurnal
ilmiah sebagai penulis pertama atau corresponding author
sebanyak 1-4 artikel (skor = 0)
B. Ketua pengusul memiliki publikasi berupa artikel di jurnal
ilmiah sebagai penulis pertama atau corresponding author
sebanyak 5-9 artikel (skor = 1)
C. Ketua pengusul memiliki publikasi berupa artikel di jurnal
ilmiah sebagai penulis pertama atau corresponding author
sebanyak 10-15 artikel (skor = 3)
D. Ketua pengusul memiliki publikasi berupa artikel di jurnal
ilmiah sebagai penulis pertama atau corresponding author
sebanyak > 15 artikel (skor = 5)
2 Kualitas dan kuantitas publikasi dalam prosiding
A. Ketua pengusul tidak memiliki publikasi berupa artikel di
prosiding sebagai penulis pertama atau corresponding author
(skor = 0)
B. Ketua pengusul memiliki publikasi berupa artikel di
prosiding sebagai penulis pertama atau corresponding author
1-5 artikel (skor = 1)
C. Ketua pengusul memiliki publikasi berupa artikel di
prosiding sebagai penulis pertama atau corresponding author
>5 artikel (skor = 2)
3 Kuantitas dan status perolehan KI
A. Ketua pengusul tidak memiliki KI (skor = 0)
B. Ketua pengusul memiliki 1-3 KI (skor = 2)
C. Ketua pengusul memiliki >3 KI (skor =3)

USULAN PROPOSAL PPDM
1 Ketajaman analisis situasi permasalahan mitra sasaran
A. Analisis situasi permasalahan mitra sasaran dan kaitannya dengan visi misi prodi/
Fakultas/jurusan tidak jelas (skor = 0)
B. Analisis situasi permasalahan mitra sasaran dan kaitannya dengan visi misi prodi/
Fakultas/jurusan cukup jelas (skor = 5)
C. Analisis situasi permasalahan mitra sasaran dan kaitannya dengan visi misi prodi/
Fakultas/jurusan jelas (skor = 7.5)
D. Analisis situasi permasalahan mitra sasaran dan kaitannya dengan visi misi prodi/
Fakultas/jurusan sangat jelas (skor = 10)
2 Rumusan masalah prioritas mitra
A. Rumusan masalah prioritas mitra tidak jelas (skor = 0)
B. Rumusan masalah prioritas mitra cukup jelas (skor = 2)
C. Rumusan masalah prioritas mitra jelas (skor = 3)
D. Rumusan masalah prioritas mitra sangat jelas (skor = 5)
3 Kesuaian kompentensi tim untuk menyelesaikan permasalah mitra
A. Kompentensi tim untuk menyelesaikan permasalah mitra tidak sesuai (skor = 0)
B. Kompentensi tim untuk menyelesaikan permasalah mitra sesuai (skor = 3)
C. Kompentensi tim untuk menyelesaikan permasalah mitra sangat sesuai (skor = 5)
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4 Metoda, solusi, dan rencana kegiatan yang ditawarkan
A.Metoda, solusi, dan rencana kegiatan yang ditawarkan tidak Jelas (skor = 0)
B. Metoda, solusi, dan rencana kegiatan yang ditawarkan cukup Jelas (skor = 10)
C. Metoda, solusi, dan rencana kegiatan yang ditawarkan Jelas (skor = 12.5)
D. Metoda, solusi, dan rencana kegiatan yang ditawarkan sangat Jelas (skor = 15)
5 Kesesuaian penugasan tim pelaksana
A.Penugasan tim pelaksana tidak sesuai (skor = 0)
B.Penugasan tim pelaksana sesuai (skor = 3)
C. Penugasan tim pelaksana sangat sesuai (skor = 5)
6 Kualitas Iptek yang ditawarkan (hasil penelitian)
A. Kualitas Iptek yang ditawarkan kurang baik dan bukan dari hasil penelitian
pengusul (skor = 2.5)
B. Kualitas Iptek yang ditawarkan cukup baik namun bukan dari hasil penelitian
pengusul (skor = 5)
C. Kualitas Iptek yang ditawarkan baik namun bukan dari hasil penelitian pengusul
(skor = 7.5)
D. Kualitas Iptek yang ditawarkan cukup baik/baik dan dari hasil penelitian pengusul
(skor = 10)

7 Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal ber ISSN yang diterbitkan
pada PT lain atau prosiding ber ISBN dari seminar internasional
A. Kinerja jurnal yang dituju kurang baik atau penyelenggaran seminar kurang
jelas/kurang kompeten (skor = 2)
B. Kinerja jurnal yang dituju tergolong baik atau penyelenggaran seminar cukup
jelas/cukup kompeten (skor = 5)
8 Satu artikel pada media massa cetak/elektronik
A.Media massa cetak/elektronik berskala lokal (skor = 2)
B. Media massa cetak/elektronik berskala nasional (skor = 5)
9 Video kegiatan
A.Pengelola media elektronik kurang jelas dan kurang meyakinkan keberlanjutannya
(skor = 2)
B. Pengelola media elektronik cukup jelas dan meyakinkan keberlanjutannya (skor = 5)
10 Peningkatan keberdayaan mitra sesuai permasalahan yang dihadapi
A. Peningkatan keberdayaan mitra tidak sesuai dengan permasalah mitra sasaran (skor
= 0)
B. Peningkatan keberdayaan mitra cukup sesuai dengan permasalah mitra sasaran (skor
= 5)
C. Peningkatan keberdayaan mitra sesuai dengan permasalah mitra sasaran (skor = 7.5)
D. Peningkatan keberdayaan mitra sangat sesuai dengan permasalah mitra sasaran
(skor = 10)
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11 Kewajaran tahapan target capaian luaran wajib
A. Uraian tahapan target capaian luaran wajib kurang/ tidak jelas (skor = 1)
B. Uraian tahapan target capaian luaran wajib jelas (skor = 3)
C. Tahapan target capaian luaran wajib diuraikan dengan sangat jelas (skor = 5)
12 Kesesuaian jadwal
A. Penjadwalan tidak sesuai dengan tahapan pelaksanaan (skor = 0)
B. Penjadwalan sesuai dengan tahapan pelaksanaan (skor = 3)
C. Penjadwalan sangat sesuai dengan tahapan pelaksanaan (skor = 5)
13 Kontribusi partisipasi mitra
A. Kontribusi pendanaan sesuai ketentuan (sebesar Rp10 juta) (skor = 2)
B. Kontribusi pendanaan Rp 10-20 juta (skor = 3)
C. Kontribusi pendanaan > Rp20 juta (skor = 5)

DAN USULAN RAB

-

-

-

Ada kaitan solusi yang ditawarkan dengan peta jalan riset tim pengusul secara
skematis
Target luaran jelas, terukur, dan kuantitatif
Indikator luaran harus mempresentasikan mitra, serta menunjukkan kemajuan
pelaksanaan kegiatan tim pengusul, misal peningkatan utu dan kapasitas produk,
pembentukan klaster, konservasi sumber daya alam, konservasi promosi budaya,
perbaikan akses
Keterlibatan mahasiswa
Publikasi
Rencana target capaian tahunan : luaran wajib dan luaran tambahan
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Kesusuaian metode dengan kebutuhan digambarkan secara

skematis dilengkapi uraian pla penyeleseian masalah


Ada uraian introduksi sains , IPTEK, rekayasa sosial yang akan
diterapkan setiap tahun dengan luaran yang jelas



Hasil kesepakatan antara pengusul dengan kelompok mitra







Kompetensi dan rekam jejak tim pengusul
Anggota tim pengusul harus berkontribusi dalam progam
sesuai dengan kompetensinya
Kelayakan wilayah mitra, kontribusi, dan kemampuan mitra
Dukungan PEMDA serta kesanggupan desa dalam sharing
resources
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Fisibilitas biaya yang diusulkan
Rasionalitas biaya
Sesuai format
Jadwal kegiatan sesuai dengan metode dan hasil yang akan
dicapai dalam 3 tahun

TERIMA KASIH
Suparni Setyowati rahayu
08122818402
suparnirahayu@yahoo.co.id
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