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EVALUASI ADMINISTRASI PPUPIK
Program Pengembangan Usaha Produk Intelektual Kampus
1 Bidang ilmu tim pengusul terkait dengan produk/jasa PPUPIK dan ada yang
mempunyai komp etensi ekonomi/marketing
Ya Tidak
2 Tim pengusul maksimal berjumlah empat orang (satu ketua dan tiga orang
anggota)
Ya Tidak
3 Melibatkan mahasiswa minimal empat orang dalam bentuk magang atau tugas
lain yang diperlukan
Ya Tidak
4 Melampirkan dokumen peryataan dana pendamping dari perguruan tinggi
sesuai ketentuan sebesar minimal 30 juta/tahun
Ya Tidak
5 Penulisan usulan sesuai panduan (jumlah kata per bagian)
Ya Tidak

REKAP JEJAK PPUPIK
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)
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EVALUASI LAPORAN PPUPIK
1 Ketajaman analisis situasi permasalahan unit revenue generating PT
A. Analisis situasi dan kondisi permasalahan unit revenue generating kurang jelas (skor = 1)
B. Analisis situasi dan kondisi permasalahan unit revenue generating cukup jelas (skor = 2)
C. Analisis situasi dan kondisi permasalahan unit revenue generating sangat jelas (skor = 5)
2 Kesuaian kompentensi dan kelengkapan tim sesuai bidang pengembangan PPUPIK
A. Kesuaian kompentensi dan kelengkapan tim sesuai bidang pengembangan PPUPIK tidak
sesuai (skor = 0)
B. Kesuaian kompentensi dan kelengkapan tim sesuai bidang pengembangan PPUPIK
sesuai (skor = 3)
C. Kesuaian kompentensi dan kelengkapan tim sesuai bidang pengembangan PPUPIK
sangat sesuai (skor = 5)
3 Metoda, dan strategi dalam kegiatan pengembangan usaha yang laksanakan
A. Metode dan Strategi dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi revenue
generating di PT tidak jelas (skor = 0)
B. Strategi dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi revenue generating di PT
cukup jelas (skor = 10)
C.Strategi dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi revenue generating di PT
jelas (skor = 12.5)
D. Strategi dalam memanfaatkan dan mengembangkan potensi revenue generating di PT
sangat jelas (skor = 15)

4 Dukungan fasilitas, lab, sarana dan prasarana PPUPIK
A. Dukungan fasilitas, lab, sarana dan prasarana tidak memadai (skor = 0)
B. Dukungan fasilitas, lab, sarana dan prasarana cukup memadai (skor = 5)
C. Dukungan fasilitas, lab, sarana dan prasarana memadai (skor = 7.5)
D. Dukungan fasilitas, lab, sarana dan prasarana sangat memadai (skor = 10)
5 Kualitas Iptek yang dikembangkan dalam PPUPIK
A. Kualitas Iptek yang dikembangkan kurang baik dan bukan dari hasil penelitian pengusul
(skor = 5)
B. Kualitas Iptek yang dikembangkan cukup baik namun bukan dari hasil penelitian
pengusul (skor = 7.5)
C. Kualitas Iptek yang dikembangkan baik namun bukan dari hasil penelitian pengusul (skor
= 10)
D. Kualitas Iptek yang dikembangkan cukup baik/baik dan dari hasil penelitian pengusul
(skor = 15)
6 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)
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7 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)
8 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)
9 Prediksi Peningkatan aset dan omset PPUPIK
A. Peningkatan aset dan omset PPUPIK belum ada pada tahun I (skor = 0)
B. Peningkatan aset dan omset PPUPIK baru mulai pada tahun II (skor = 5)
C. Peningkatan aset dan omset PPUPIK sudah mulai pada tahun I (skor = 10)
10 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)

11 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)
12 Kontribusi pendanaan dari PT
A. Kontribusi pendanaan sesuai ketentuan (sebesar Rp30 juta) (skor = 2)
B. Kontribusi pendanaan Rp 30-40 juta (skor = 3)
C. Kontribusi pendanaan > Rp40 juta (skor = 5)

DAN USULAN RAB
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PPUPIK
Pengembangan
Budaya Kewirausahaan
Kampus
Terciptanya
Wirausaha
Kampus
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TUJUAN

Terciptanya
Produk Unggul
3

Menunjang
otonomi PT
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• Hasil

Iptek PT

Pengalaman Kerja
Mahasiswa
Tempat Magang
Mahasiswa

Perolehan
Pendapatan
mandiri/bermitra
 RGU

Lain-lain

Pusat Penelitian &
Pengembangan

Pusat Perawatan
Kesehatan

Pusat Perbaikan &
Perawatan

Pusat Disain
Trading center

Pusat
Produksi

Pusat
Pelatihan

Pusat
Konsultasi
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PPUPIK
Wujud dan Kelembagaan PPUPIK
• Berupa Badan usaha atau bermitra dengan

industri lainnya
• Dapat didirikan serta dikelola kelompok dosen
sesuai dengan kompetensinya
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Mitra Usaha:

•Bank
•Industri
•Pemda
•BUMN
•Investor
•Non Bank
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Luaran Kegiatan
 Artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal ber

ISSN, bukan pada jurnal terbitan PT pengusul. Publikasi
dilakukan sekali dalam satu tahun, atau

 Prosiding dari seminar internasional yang

dilaksanakan di dalam atau di luar negeri yang
dilakukan sekali dalam satu tahun, dan
 Publikasi pada media masa cetak/online/repository PT;
 Daya saing unit usaha di perguruan tinggi berbasis
produk intelektual dosen (aset, omzet, profit, SDM,
proses; produk/jasa, peluasan pemasaran);
 Peningkatan kualitas manajemen usaha (kelembagaan,
tingkat penggunaan IT, kelengkapan standar prosedur
pengelolaan, sertifikasi).
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Luaran Tambahan
Luaran tambahan program PPUPIK
berupa :
 Metode atau sistem; Produk (Barang atau
Jasa);
 HKI, buku ber ISBN;
 Inovasi baru TTG, dan Publikasi
Internasional
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Checklist PPUPIK
 Evaluasi lapangan terkait aspek-aspek
sebagai berikut :
Fasilitas PPUPIK termasuk ruang administrasi dan
produksi serta tenaga kerja
Proses produksi atau kegiatan utama yang dikerjakan
pada tahun berjalan
Pembukuan dan administrasi
Bukti sharing dana PT dan penggunaannya
Seluruh inventaris yang dibeli dengan dana PPUPIK
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Checklist Monev
Kemungkinan pemanfaatan untuk skripsi atau magang
mahasiswa
Omzet atau revenue sampai saat pemantauan berjalan

Lokasi penjualan produk
Pola manajemen bisnis yang diterapkan
Sistem jaminan mutu
Adanya kemungkinan terbukanya peluang bisnis baru
atau diversifikasi produk
Dukungan masyarakat akademik pada eksistensi PPUPIK
16
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Checklist
Kegiatan promosi PPUPIK dan produk yang
dihasilkan
Kendala yang dihadapi baik internal maupun
eksternal sehingga menghambat kegiatan
Bandingkan antara rencana bisnis dan
realisasinya
Peluang keberlanjutan program
Logbook PPUPIK
17
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