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Peraturan pengabdian kepadamasyarakat

Pasal 20 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas : PT berkewajiban
menyelenggarakan Tridharma PT

Pasal 60 huruf a UU Nomor 14

Tahun 2005  tentang Guru dan Dosen : dalam melaksanakan tugas keprofesionalan,
dosen berkewajiban melaksanakan Tridharma.

Permendikbud No. 03 Tahun 2020 yang memuat peraturan terkait Merdeka Belajar  
dan kampus Merdeka

Permendikbud No. 03 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi yang memuat
Standar Pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di seluruh negara Republik Indonesia



Melaksanakan program pengabdian 
kepada masyarakat sesuai Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi

Mengembangkan model
pemberdayaan masyarakat yang
sesuai dengan kondisi setempat

Meningkatkan kapasitas pengabdian
kepada masyarakat

Memberikan solusi berbasis pada analisis
situasi sesuai kebutuhan, tantangan atau
persoalan yang ada di masyarakat

Melakukan kegiatan yang mampu  
memberdayakan masyarakat pada semua  
strata ekonomi, politik, social dan budaya

Melakukan alih teknologi, ilmu dan seni  
kepada masyarakat untuk pengembangan  
martabat manusia berkeadilan gender,  
inklusi sosial dan kelestarian SDA

Tujuan Program Pengabdian kepada Masyarakat di 

Perguruan Tinggi
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3
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4 Prioritas Renstra 8 Kegiatan Kampus Merdeka 8 Indikator Kinerja Utama 3 Tranformasi Pendanaan

Pertukaran Pelajar

Magang/Praktik  
Kerja

Asistensi Mengajar di
Satuan Pendidikan

Penelitian/Riset

Proyek Kemanusiaan

Kegiatan Wirausaha

Studi/Proyek  
Independen

Membangun Desa/  
KKNT

Meningkatkan Angka  
Partisipasi Pendidikan  

Tinggi

Menguatkan Mutu dan  
Relevansi Pendidikan  

Tinggi

Menguatkan Mutu Dosen  
dan TenagaKependidikan

Menguatkan Sistem Tata  
Kelola Ditjen Pendidikan  

Tinggi

1
Lulusan mendapat  

pekerjaan yang layak

Mahasiswa mendapat  

pengalaman di luar kampus

2

3 Dosen berkegiatan di luar  
kampus

4
Praktisi mengajar di  

dalam kampus

5 Hasil kerja dosen digunakan  
masyarakat dan rekognisi  
internasional

6
Program studi bekerjasama  
dengan mitra kelas dunia

7 Kelas yang kolaboratif dan  

partisipatif

8 Program studi berstandar  
internasional

Insentif berdasarkan  
capaian IKU (Untuk PTN)

Lebih dari 250 Milyar  
Matching Funduntuk

kerja sama dengan
mitra  (untuk PTN 

dan PTS)

500 Milyar  
Competitive Fund  

Program Kompetisi  
Kampus Merdeka  

(untuk PTN dan PTS)



Profil Lulusan PT Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Menguasai  
IPTEKS,

wawasan  
nasionalisme  

dan kebangsaan

Memiliki  
ketrampilan,  
kepedulian  
sosial dan  

empati

Sikap, Softskills  
dan menjadi  
pembelajar  

sepanjang hayat



Revolusi Pengabdian
SEKILAS

Pengabdian

1.0
Eksplorasi

Permasalahan

Pengabdian

2.0
Memanfaatkan  

Teknologi

Pengabdian

3.0
Aplikasi IPTEKS

Pengabdian  

4.0
Penerapan Ipteks,

Pengabdian  

5.0
Masyarakat pengguna  

Inovasi digital

Pengabdian  

Normal baru
Adaptasi masyarakat  
di era baru pandemiproduksi Inovasi dan

pemanfaatan digital

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas
akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan
mencerdaskan kehidupan bangsa (UU DIKTI No 12, tahun
2012)

Industri 2.0  
Massification

Industri 3.0  
Digitalization

Industri 4.0  
Smartization Society 5.0 COVID-19

PKM



FOKUS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT era MBKM

Green Economy
Sustainability, perubahan

iklim, energi, dll

Blue Economy
Maritim, kelautan,
perikanan, dll

Teknologi Tepat  
Guna dan STEM

Pariwisata
Mendorong kebangkitan  

sektor pariwisata

Teknologi dan  
Alat Kesehatan
Penanganan Covid dan

mendorong kemandirian  

bangsa

Teknologi Digital
Pemanfaatan teknologi dan

informasi digital



KEWENANGAN PENGUSULAN PENGABDIAN VOKASI

SKEMA DAN KATEGORI PENGABDIAN PENGELOLAAN
INSTITUSI 

PENGELOLA

STATUS PERGURUAN TINGGI

UNGGUL
SANGAT 

BAIK
MEMUASKAN

KURANG 
MEMUASKAN

A. SKEMA KEMITRAAN MASYARAKAT

1. Penerapan Iptek Masyarakat Stimulus (PIMS)
Kompetitif
Nasional Dit. Akademik

PTV

- - - 

2. Penerapan Iptek Masyarakat (PIM)    

3. Penerapan Iptek Vokasi kepada Masyarakat (PIVM) Penugasan    

B. SKEMA KEWILAYAHAN

1. Penerapan Iptek Desa Mitra (PIDM)
Kompetitif
Nasional

Dit. Akademik
PTV

   

2. Penerapan Iptek Kewilayahan (PIK)    

3. Penerapan Iptek Unggulan Vokasi (PIUV) DesentralisasI PT    

4. Penerapan Iptek Pengembangan Kewilayahan 
(PIPK)

Kompetitif Nasional
Dit. Akademik

PTV
   

C. SKEMA KEWIRAUSAHAAN

1. Penerapan Usaha Produk Iptek Vokasi (PUPIV) Kompetitif
Nasional

Dit. Akademik
PTV

   

2. Penerapan Iptek Unggulan Daerah (PIPUD)    

3. .  Penerapan Pengembangan Kewirausahaan
(PIPK)

   



• Penerapan Iptek Pengembangan 
Kewilayahan (PIPK)



❖ SKEMA  KEMITRAAN MASYARAKAT

❖ SKEMA  KEWILAYAHAN

❖ SKEMA  KEWIRAUSAHAAN



PIM KELOMPOK WANITA NELAYAN DALAM DIVERSIFIKASI ANEKA OLAHAN DARI  
IKAN DI SAMBAS, KALIMANTAN BARAT

PIM



PROGRAM KEWIRAUSAHAAN ANEKA OLAHAN BERBASIS SUSUPUPIV



Integrasi Sapi-SawitPIPK Kolaborasi PT – PEMDA - CSR



Bukan penelitian, survey, uji coba

Judul yang menarik dan eye catching

Analisis harus terukur (kuantitatif)

Memecahkan masalah SDM atau SDA

Wilayah dan Kelompok sasaran jelas

Kelengkapan dokumen sesuai panduan

Ipteks, metode, alat jelas, tepat dan benar

Evaluasi dan indikator keberhasilan

Anggaran dan kepakaran tim MULTIDISIPLIN

Ada keterlibatan mahasiswa

PROPOSAL  
PENGABDIAN  
KEPADA  
MASYARAKAT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



Kenapa Proposal Ditolak
▪ Tim tidak multidisiplin (min. 2 kompetensi)
▪ Tidak melibatkan mahasiswa MBKM
▪ Tidak sesuai dengan panduan (jumlah kata  

setiap bab, urutan bab, jumlah halaman,  
pokok bahasan masing-masing bab sesuai  
dengan skim yang diajukan dsb)

▪ Gambaran Ipteks tidak lengkap, tidak jelas  
atau tidak disertai gambar spesifikasi

▪ Anggaran tidak rasional dan tidak ada
investasi yang diberikan untuk mitra

▪ CV kurang menunjukan pengalaman PkM
▪ Surat Kesediaan Mitra tidak sesuai
▪ Peta lokasi tidak jelas, jarak melebihi  

ketentuan yang berlaku



TERIMA

KASIH



PROGRAM 
MONO TAHUN



PIM
1 Kelompok Masyarakat Umum

(PKK, Posyandu, Remaja

masjid, Karang taruna, RT/RW, 

Sekolah, dll), atau

1 Kelompok Masyarakat

Ekonomi Produktif (IRT dg 4 

karyawan diluar pemilik, Klp

Tani, Klp Ternak, klp nelayan , 

Klp usaha lainnya), atau

1 Kelompok Masyarakat 

mengarah Ekonomi Produktif

(Kel Pemuda putus sekolah, 

usaha lainnya → 5 org/klp)

Jangka Waktu

8 BULAN

Pendanaan

Rp. 50.000.000,-

PENGUSUL

Unggul
Sangat

Memuaskan Memuaskan
Kurang

Memuaskan
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PROGRAM IPTEKS MASYARAKAT (PIM)

MITRA

KRITERIA

• memiliki satu mitra sasaran;

▪ permasalahan yang ditangani pada 

mitra minimal 2 (dua) lingkup

masalah;

▪ Jarak mitra dr PT maksimum 200 

km;

▪ IPTEK hasil penelitian di prioritaskan

▪ Mengikutsertakan 2-5 orang 

mahasiswa MBKM selama kegiatan

berlangsung

DitJen DIKSI, KEMENDIKBUD RISTEK

LUARAN
▪ Peningkatan level keberdayaan mitra;

▪ Artikel ilmiah (1 Jurnal ber ISSN atau 1 

prosiding) ;

▪ Artikel pada media masa cetak/online;

▪ Video kegiatan

(Pilihan luaran sesuai kegiatan)

MONO 
TAHUN



JENIS PERMASALAHAN

Jenis permasalahan yang wajib ditangani dalam program PIM, khususnya masyarakat

produktif secara ekonomi atau calon wirausaha baru meliputi :

1. bidang produksi,

2. manajemen usaha dan

3. pemasaran (hulu hilir usaha).

Untuk kegiatan yang tidak bermuara pada bidang ekonomi, wajib mengungkapkan rinci

permasalahan yang diprioritaskan untuk diselesaikan seperti peningkatan pelayanan,

peningkatan ketentraman masyarakat, memperbaiki/membantu fasilitas layanan dan lain-

lain.

PENDAHULUAN



TUJUAN KEGIATAN

Tujuan Kegiatan Tujuan PIM :

1. membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi

dan sosial;

2. membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan

bermasyarakat;

3. meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain

yang dibutuhkan (softskill dan hardskill).



Luaran wajib PIM :

1. peningkatan level keberdayaan mitra secara kuantitatif dan kualitatif sesuai permasalahan yang

dihadapi;

2. satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui Jurnal ber ISSN, atau prosiding ber ISBN dari seminar

nasional/internasional;

3. satu artikel pada media massa cetak/elektronik; dan

4. video kegiatan;

LUARAN KEGIATAN



KRITERIA KEGIATAN

Kriteria PIM sebagai berikut:

1. PIM adalah program mono tahun dengan jangka waktu kegiatan delapan bulan;

2. IPTEK yang diterapkan dari hasil penelitian tim pengusul diprioritaskan untuk didanai;

3. usulan dana maksimum Rp50.000.000;

4. memiliki minimal satu mitra sasaran;

5. melibatkan 2-5 orang mahasiswa yang aktivitasnya direkognisi menjadi bagian dari MBKM minimal 10 SKS dalam 1 tahun

pelaksanaan;

6. permasalahan yang ditangani pada mitra minimal dua bidang masalah yang membutuhkan kepakaran yang berbeda;

7. mendukung transformasi Pendidikan Tinggi melalui 8 Indikator Kinerja Utama (IKU);

8. jarak dari perguruan tinggi vokasi pengusul maksimum 200 km

9. Anggaran yang dipergunakan untuk diinvestasikan kepada mitra minimal 40% dari total anggaran yang diajukan



PERSYARATAN PENGUSUL

Persyaratan pengusul PIM :

1. pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan,

minimal dua kompetensi, dan dimungkinkan untuk berkolaborasi dengan perguruan

tinggi vokasi lainnya;

2. pengusul hanya boleh melaksanakan PIM sebanyak tiga kali sebagai ketua; dan

3. tim pelaksana tiga orang (satu ketua dan dua anggota) multi disiplin kepakaran

sesuai dengan permasalahan yang akan diselesaikan





TERIMA KASIH



PENERAPAN IPTEK 
PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN 

(PIPK)

TIM PENYUSUN 
PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DIREKTORAT AKADEMIK PERGURUAN TINGGI VOKASI
16 Desember 2021



LATAR BELAKANG PROGRAM

1. Perguruan Tinggi harus memiliki kepedulian dengan berkontribusi 

memberikan penguatan melalui aplikasi sains dan teknologi, model 

kebijakan, serta rekayasa sosial berbasis riset. 

2. Sentuhan dari perguruan tinggi berupa hilirisasi hasil riset multidisiplin akan 

memberikan akselerasi kualitas dan kuantitas kemajuan perdesaan di 

segala bidang (sosial, ekonomi, hukum, kesehatan, budaya, pendidikan, 

pertanian, ketahanan pangan, maritim, energi baru dan terbarukan, 

lingkungan dan lainnya) tanpa meninggalkan nilai unggul atau ciri khas 

wilayah

3. Program PIPK akan menjadi sebuah kawasan terpadu yang dikelola

secara bersama-sama PT dengan kelompok masyarakat, atas inisiatif

kelompok masyarakat, ataupun oleh Lembaga pengelola yang ditentukan

oleh pemerintah desa/adat, atau pengusaha UKM/UKMK, dan kelompok

usaha lainnya. 

4. Pemetaan potensi Kawasan sangat perlu dilaksanakan terlebih dahulu

dalam penyusunan proposal dan melibatkan kepakaran yang sesuai.  

Usulan PIPK yang telah diawali dengan hasil penelitian/kajian oleh 

pengusul akan menjadi nilai tambah dalam pertimbangan pendanaan. 

5. Lingkup bidang kegiatan dalam PIPK adalah Integrasi pertanian, 

perkebunan, peternakan, perikanan, edu-wisata/wisata, UKM/UKMK, atau 

bidang lainnya secara terpadu dalam satu kawasan



Program PIPK dapat dilaksanakan di Desa, Kelurahan ataupun Desa

Adat dalam bentuk :

1. Pengembangan potensi sumberdaya perdesaan menuju

terbangunnya sentra-sentra keunggulan perdesaan sekaligus 

sebagai salah satu model science techno and tourism park PT 

Vokasi,  

2. Peningkatan produktivitas UKM/UKMK/Kelompok Usaha lainnya

dalam satu Kawasan desa/kelurahan/adat. Jumlah mitra sasaran

minimal adalah 2 UKM/UKMK/kelompok usaha, dan

3. Peningkatan produktivitas lahan, khususnya lahan Ulayat/lahan

Adat ataupun lahan komunitas lainnya yang dimiliki oleh

komunitas masyarakat atau lahan pribadi yang diberikan hak

pengelolaannya untuk masyarakat setempat dengan minimal luas

lahan 2 Ha dan dalam jangka waktu minimal 10 tahun.

BENTUK KEGIATAN PIPK



1. memberikan solusi permasalahan mitra dengan pendekatan holistik 

berbasis riset multidisiplin;

2. membantu program pemerintah dalam pembangunan masyarakat dan 

masalah kewilayahan, berbasis RPJM atau non RPJM

3. mempercepat difusi teknologi dan manajemen hasil riset unggulan 

perguruan tinggi vokasi ke masyarakat sesuai urgensi kebutuhan 

Kawasan Ekonomi Terintegrasi sebagai salah satu model science-

techno-park perguruan tinggi; 

4. mengembangkan proses link & match antara perguruan tinggi, 

industri/UKM/UKMK, Pemda, CSR/Lembaga keuangan lainnya;

5. meningkatkan pengembangan UKM/Kelompok Usaha/masyarakat pada 

wilayah mitra dalam merebut peluang ekspor melalui peningkatan 

kualitas produk dan pemasaran; 

6. membantu meningkatkan produktivitas lahan Ulayat/Adat/Lahan

Komunitas, dan wilayah lainnya yang diperuntukkan bagi masyarakat

menjadi menjadi kawasan yang berkembang secara terintegrasi yang 

memberi dampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan

masyarakat setempat.

TUJUAN PIPK



LUARAN KEGIATAN PIPK

Luaran wajib program PIPK pertahun sebagai berikut: 
1. peningkatan level keberdayaan mitra secara 

kuantitatif dan kualitatif sesuai permasalahan 
yang dihadapi; 

2. satu artikel ilmiah pada jurnal nasional terindek
Sinta minimal peringkat 4 atau satu artikel ilmiah 
pada jurnal Internasional, atau satu artikel dalam 
prosiding terindeks bereputasi; 

3. artikel pada media massa cetak/elektronik; 
4. video kegiatan; dan
5. satu tambahan luaran wajib di tahun ketiga 

menghasilkan satu produk ber-kekayaan 
intelektual dalam bentuk paten sederhana atau 
paten.



KRITERIA PIPK

1. jangka waktu kegiatan adalah tiga tahun berurutan;
2. mendukung transformasi Pendidikan Tinggi melalui 8 

Indikator Kinerja Utama (IKU);  
3. dana per tahun yang disediakan Rp 350.000.000 per tahun 

dan dana mitra minimum Rp 150.000.000 pertahun (dapat 
in cash atau in kind). 

4. minimal menyelesaikan 2 (dua) bidang permasalahan 
setiap tahun  

5. anggaran yang  diinvestasikan kepada mitra minimal 50% 
dari total anggaran yang diajukan;

6. lokasi PIPK boleh lintas propinsi (jarak maks 200 km) atau
diatas 200 km asalkan masih dalam satu propinsi.

7. diprioritaskan kegiatan yang dilaksanakan merupakan 
diseminasi hasil penelitian dari tim pengusul;

8. mitra penerima manfaat minimal dua mitra, seperti dua
UKM/UKMK/Kelompok usaha masyarakat, atau dua
kelompok masyarakat yang dilibatkan dalam wilayah yang 
diusulkan



PERSYARATAN PENGUSUL PIPK 
1. tim pengusul berjumlah minimal 4-5 orang (satu ketua dan empat orang 

anggota);
2. tim pengusul memiliki kapabilitas (rekam jejak keilmuan/sains) yang sesuai

dengan kegiatan yang diusulkan/masalah yang ditangani;
3. wajib melibatkan dosen dari PT lain sesuai kepakaran yang dibutuhkan

minimal satu orang;
4. tim pengusul harus melibatkan minimal empat orang mahasiswa/tahun

dan ditugaskan sebagai Pendamping Desa dengan Struktur Tim dan tugas
yang jelas;

5. untuk mendukung program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) 
maka setiap mahasiswa yang dilibatkan berhak mendapatkan rekognisi
minimal 20 SKS per tahun kegiatan (minimal dalam 1 semester), baik
dalam bentuk penyetaraan mata kuliah/kombinasi dengan mata kuliah
baru/dan atau SKPI; dan

6. tim pengusul dibentuk institusi atas rekomendasi Ketua
P3M/UP2M/DPPM atau lembaga sejenis dimana setiap PTV boleh 
mengusulkan lebih dari 1 tim untuk PIPK yang berbeda.



PIPK

Pendanaan

Rp. 350.000.000,-/DIKTI
Rp. 150.000.000-,/PEMDA/CSR

KLUSTER PT
PENGUSUL

Unggul Sangat
Memuaskan

Memuaskan Kurang Memuaskan

V V V V

KO
M

P
ET

IT
IF

 N
A

SI
O

N
A

L

PROGRAM IPTEK  PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN (PIPK)

PENGUSUL

Multi Tahun
(3 th)

KRITERIA

LUARAN

1. peningkatan level keberdayaan mitra secara
kuantitatif dan kualitatif sesuai 
permasalahan yang dihadapi

2. satu produk ber KI setiap tahun (tahun ke
pertama dan ke dua dapat berupa hak
cipta), tetapi untuk tahun ke tiga minimal 
paten sederhana terdaftar);

3. setiap tahun menghasilkan artikel ilmiah
yang dipublikasikan melalui Jurnal ber ISSN
(minimal terindex Sinta 4), atau jurnal
Internasional minimal terindex
Copernicus/setara, atau prosiding terindex
bereputasi dari seminar internasional;

4. satu artikel pada media massa 
cetak/elektronik pertahun ; dan satu video 
kegiatan per tahun; 

• Pandemi covid 19 yang sudah berjalan
lebih dari setahun mengakibatkan
terpuruknya perekonomian bangsa, 
dimana banyak UKM/UKMK/Kelompok
usaha yang merugi, menyebabkan
meningkatnya angka pengangguran
dan penurunan tingkat pertumbuhan 
ekonomi baik tingkat nasional, regional 
sampai internasional. 

• Disamping itu terdapat lahan desa/adat
yang belum optimal pemanfaatannya
untuk peningkatan ekonomi Kawasan.

• Tim pengusul terdiri atas 5 orang (1 
ketua dan 4 anggota, minimal satu
orang anggota dari Perguruan Tinggi 
mitra).

• Tim Pengusul memiliki kapabilitas
(rekam jejak keilmuan/sains) yang 
sesuai dengan kegiatan yang 
diusulkan/masalah yang ditangani.

• Melibatkan minimal 5 orang mhs/th
dengan rekognisi 20 SKS

• Pengembangan potensi sumberdaya
perdesaan menuju terbangunnya sentra-
sentra keunggulan perdesaan sekaligus 
sebagai salah satu model science techno and
tourism park PT Vokasi,

• Peningkatan produktivitas lahan, khususnya
lahan Ulayat/lahan Adat ataupun lahan
komunitas lainnya yang dimiliki oleh
komunitas masyarakat atau lahan pribadi
yang diberikan hak pengelolaannya untuk
masyarakat setempat dalam jangka waktu
minimal 10 tahun. 

• Peningkatan produktivitas
UKM/UKMK/Kelompok Usaha lainnya dalam
satu Kawasan desa/kelurahan/adat. Jumlah
mitra sasaran minimal adalah 2 
UKM/UKMK/kelompok usaha.

• Wajib bermitra dengan Perguruan Tinggi 
lainnya dari wilayah terdekat

• Dana  Pemerintah Daerah atau CSR minimum 
Rp150.000.000,-.  

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI VOKASI



TERIMA KASIH



PROGRAM PENERAPAN 

USAHA PRODUK INOVASI 

VOKASI (PPUPIV)

TIM PENYUSUN 
PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

DIREKTORAT AKADEMIK PERGURUAN TINGGI VOKASI
16 Desember 2021



PPUPIVa. Tim pengusul maksimal empat orang
b. Bidang ilmu tim pengusul terkait dengan 

produk/jasa  dan ada yang mempunyai 
kompetensi ekonomi/marketing; dan

c. Wajib melibatkan mahasiswa minimal lima
orang dalam bentuk magang atau tugas lain 
yang diperlukan dalam MBKM;

d. Untuk mendukung program MBKM (Merdeka 
Belajar Kampus Merdeka) maka setiap
mahasiswa yang dilibatkan berhak
mendapatkan rekognisi minimal 10 SKS per 
tahun kegiatan (minimal dalam 1 semester), 
baik dalam bentuk rekognisi mata
kuliah/kombinasi dengan mata kuliah
baru/dan atau SKPI

e. Tim pengusul wajib bekerjasama dengan
industri untuk mencapai IKU perguruan tinggi
vokasi.

Jangka Waktu

3 TAHUN

Pendanaan
Rp. 200.000.000,-+ PT 30 

jt/th

PENGUSUL

Unggul Sangat
Memuaskan

Memuaskan Kurang Memuaskan
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PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PRODUK INOVASI VOKASI (PPUPIV)

a. Mempercepat proses pengembangan budaya 
kewirausahaan;

b.Membantu menciptakan akses bagi 
terciptanya wirausaha baru;

c. Menunjang otonomi kampus;
d.Memberikan pengalaman kerja kepada 

mahasiswa;
e. Mendorong budaya pemanfaatan hasil riset

PT Vokasi bagi masyarakat; 
f. Memberikan kesempatan magang

bersertifikat bagi mahasiswa perguruan
tinggi vokasi dan perguruan tinggi lainnya ; 

g. Tim pelaksana PPUPIV bisa membina 
kerjasama dengan sektor swasta termasuk 
pihak industri dan sektor pemasaran.

Pengusul

KRITERIA
1. unit usaha PUPIV yang diusulkan diutamakan usaha yang sudah berjalan dan

telah mempunyai struktur organisasi yang jelas di PT;
2. produk/jasa PUPIV diutamakan memiliki keunggulan dan keunikan yang

kompetitif dan prospektif dan tidak bersaing dengan produk masyarakat;
3. diprioritaskan produk/jasa merupakan hasil penelitian tim pengusul;
4. adanya komitmen PT untuk melanjutkan PUPIV setelah pendanaan dari

Direktorat Akademik Perguruan Tinggi Vokasi sudah berakhir;
5. jangka waktu kegiatan PUPIV adalah tiga tahun;
6. usulan dana ke Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi maksimum Rp

200.000.000 per tahun. Dana dari perguruan tinggi minimum Rp 30.000.000
per tahun selama tiga tahun;

7. anggaran yang dipergunakan untuk diinvestasikan peralatan minimal 50%
dari total anggaran yang diajukan; dan

8. sumber dana lain dari pemerintah daerah, lembaga pemerintah lainnya atau
lembaga swasta (CSR).

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI VOKASI

LUARAN
1. peningkatan level keberdayaan mitra secara kuantitatif dan kualitatif

sesuai permasalahan yang dihadapi;
2. satu artikel ilmiah pada jurnal nasional terindek Sinta minimal

peringkat 4 atau satu artikel ilmiah pada jurnal Internasional, atau
satu artikel dalam prosiding terindeks bereputasi;

3. artikel pada media massa cetak/elektronik;
4. video kegiatan; dan
5. satu tambahan luaran wajib di tahun ketiga menghasilkan satu produk

ber-kekayaan intelektual dalam bentuk paten sederhana atau paten.
Luaran tambahan PUPIV dapat berupa luaran lainnya di luar luaran wajib
di atas

MULTI 
TAHUN



▪ Perguruan tinggi vokasi perlu akses dalam wujud knowledge and technopark.

▪ Hasil riset PT Vokasi diharapkan mendapat perlindungan Kekayaan Intelektual (KI).

▪ Program PUPIV diharapkan mampu menghasilkan produk jasa dan/atau teknologi

▪ Wujud PUPIV di perguruan tinggi vokasi: unit usaha pusat produksi, pusat

konsultasi, pusat desain, pusat pelatihan, pusat perbaikan dan perawatan, pusat

penelitian dan pengembangan, dan pusat perawatan kesehatan.

▪ PUPIV dapat bermitra dengan Bank, BUMN, Pemda, Investor dan DUDI lainnya.

▪ PUPIV dikelola kelompok dosen sesuai kompetensinya di level laboratorium,

perencana percontohan, bengkel, jurusan, UPT, pusat riset dan pengembangan atau

lembaga lain yang berada di dalam perguruan tinggi vokasi tersebut.

▪ Misi program PUPIV adalah menciptakan akses sosialisasi produk-produk

intelektual dosen yang unggul dan inovatif untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat

internal dan eksternal kampus.

PENDAHULUAN



Tujuan PUPIV sebagai berikut:

1. mempercepat proses budaya kewirausahaan di PT Vokasi;

2. membantu menciptakan akses bagi terciptanya wirausaha

baru;

3. menunjang otonomi kampus dan income generating PT

Vokasi;

4. memberikan kesempatan dan pengalaman kerja kepada

mahasiswa;

5. mendorong berkembangnya budaya pemanfaatan hasil

riset PT bagi masyarakat;

6. memberikan kesempatan magang bersertifikat bagi

mahasiswa perguruan tinggi vokasi dan perguruan tinggi

lainnya; dan

7. tim pelaksana PUPIV dapat berkolaborasi dengan sektor

swasta, industri dan sektor pemasaran dalam pencapaian

IKU PT Vokasi.

TUJUAN



Luaran wajib PUPIV:

1. Peningkatan level keberdayaan mitra secara

kuantitatif dan kualitatif sesuai permasalahan yang

dihadapi;

2. Satu artikel ilmiah pada jurnal nasional terindek Sinta

minimal peringkat 4 atau satu artikel ilmiah pada

jurnal Internasional, atau satu artikel dalam prosiding

terindeks bereputasi;

3. Artikel pada media massa cetak/elektronik;

4. Video kegiatan; dan

5. Satu tambahan luaran wajib di tahun ketiga

menghasilkan satu produk ber-kekayaan intelektual

dalam bentuk paten sederhana atau paten.

Luaran tambahan PUPIV dapat berupa luaran lainnya di

luar luaran wajib di atas

LUARAN



Kriteria PUPIV sebagai berikut:

1. Unit usaha PUPIV yang diusulkan diutamakan usaha yang sudah

berjalan dan telah mempunyai struktur organisasi yang jelas dalam PT

Vokasi;

2. Produk/jasa PUPIV diutamakan memiliki keunggulan dan keunikan yang

kompetitif dan prospektif dan tidak bersaing dengan produk masyarakat;

3. Diprioritaskan produk/jasa merupakan hasil penelitian tim pengusul;

4. Ada komitmen PT Vokasi untuk melanjutkan PUPIV setelah pendanaan

berakhir;

5. Jangka waktu kegiatan PUPIV adalah tiga tahun;

6. Usulan dana ke Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi

maksimum Rp 200.000.000 per tahun. Dana dari perguruan tinggi

minimum Rp 30.000.000 per tahun selama tiga tahun;

7. Anggaran untuk investasi peralatan minimal 50% dari total anggaran

yang diajukan; dan

8. Sumber dana lain dari Pemda, lembaga pemerintah, swasta (CSR) dapat

sebagai penyerta

KRITERIA



Persyaratan pengusul PUPIV kriteria sebagai berikut:

1. tim pengusul berjumlah empat orang (satu ketua dan tiga

orang anggota);

2. bidang ilmu tim pengusul terkait dengan produk/jasa dan

ada yang mempunyai kompetensi ekonomi/marketing;

3. wajib melibatkan mahasiswa minimal lima orang dalam

bentuk magang atau tugas lain yang diperlukan dalam

MBKM;

4. untuk mendukung program MBKM (Merdeka Belajar

Kampus Merdeka) maka setiap mahasiswa yang dilibatkan

berhak mendapatkan rekognisi minimal 10 SKS per tahun

kegiatan (minimal dalam 1 semester), baik dalam bentuk

rekognisi mata kuliah/kombinasi dengan mata kuliah

baru/dan atau SKPI; dan

5. tim pengusul wajib bekerjasama dengan industri untuk

mencapai IKU perguruan tinggi Vokasi.

6.

PERSYARATAN



TERIMA KASIH



TATACARA PENULISAN PROPOSAL PROGRAM PIM, PIPK & 

PUPIV, PENDIDIKAN VOKASI DI ERA KAMPUS MERDEKA

Direktorat Jendral Pendidikan Vokasi
Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi (DAPTV)
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RINGKASAN
Permasalahan, solusi, target luaran dan metode

pelaksanaan

SOLUSI PERMASALAHAN

- Solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah

- Target luaran yang akan dihasilkan

- Luaran terukur

- Hasil riset tim pengusul yang berkaitan dengan kegiatan
yang akan dilaksanakan, akan memiliki nilai tambah

METODE PELAKSANAAN
- Untuk mitra yang produktif dan yang mengarah
produktif terkait dengan tahapan 2 bidang
permasalahan

- Untuk mitra yang tidak produktif nyatakan langkah-
langkah atau tahapan melaksanakan solusi atas
permasalahan spesifik

- Partisipasi mitra

- Evaluasi pelaksanaan program

- Peran dan tugas masing-masing anggota, termasuk
mahasiswa

PENERAPAN IPTEKS MASYARAKAT (PIM)

1 3

4

2
PENDAHULUAN

Untuk syarakat yang produktif dan mengarah produktif uraikan
kondisi eksisting mitra, permasalahan produksi, manajemen dan
pemasaran. ungkapkan juga potensi dan peluang usaha
- Untuk masyarakat umum ungkapkan permasalahan yang
urgen untuk diselesaikan seperti peningkatan pelayanan,
peningkatan ketentraman masyarakat,
memperbaiki/membantu fasilitas layanan dan lain-lain



JADWAL PELAKSANAAN
- Dalam bentuk tabel
- Memuat jadwal kegiatan secara lengkap dan 
rinci

-

DAFTAR PUSTAKA
- Disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor 
sesuai dengan urutan pengutipan.
- Hanya pustaka yang disitasi  dalam usulan

GAMBARAN IPTEKS
- Gambaran ipteks yang diimplementasikan pada 
mitra

PETA LOKASI MITRA SASARAN
- Peta lokasi yang menggambarkan jarak dari PT Vokasi
- Gambar peta yang dapat disisipkan dapat berupa
JPG/PNG.

5

6

7

8



RINGKASAN
Kondisi eksisting Wilayah, Permasalahan wilayah
dan kelompok, solusi permasalahan, target luaran
dan metode pelaksanaan

SOLUSI PERMASALAHAN

- Tuliskan semua solusi yang ditawarkan untuk

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi mitra secara
sistematis

- Target luaran yang akan dihasilkan

- Luaran terukur

- Hasil riset tim pengusul yang berkaitan dengan kegiatan
yang akan dilaksanakan, akan memiliki nilai tambah

METODE PELAKSANAAN

- Untuk mitra yang produktif dan yang mengarah produktif 

terkait dengan tahapan  2 bidang permasalahan

- Untuk mitra yang tidak produktif nyatakan langkah-langkah 
atau tahapan melaksanakan solusi atas permasalahan spesifik

- Partisipasi mitra

- Evaluasi pelaksanaan program

- Buat rancangan kegiatan untuk 3 tahun kegiatan

- Uraikan peran dan tugas masing-masing anggota, termasuk 
mahasiswa

PENERAPAN IPTEKS PENGAMBANGAN KEWILAYAHAN 

(PIPK)

1 3

4

2
PENDAHULUAN

- Pengembangan potensi sumberdaya perdesaan
- Peningkatan produktivitas UKM/UKMK/Kelompok Usaha
lainnya dalam satu Kawasan desa/kelurahan/adat. Jumlah mitra
sasaran minimal adalah 2 UKM/UKMK/kelompok usaha
- Peningkatan produktivitas lahan,
- Lingkup bidang kegiatan dalam PIPK adalah Integrasi
pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, edu-
wisata/wisata, UKM/UKMK, atau bidang lainnya secara terpadu
dalam satu kawasan.
- Perguruan Tinggi memberikan penguatan melalui aplikasi
sains dan teknologi, model kebijakan, serta rekayasa sosial
- Tujuan PIPK dan luaran kegiatan selama 3 tahun diuraikan
secara singkat



JADWAL PELAKSANAAN
- Dalam bentuk tabel
- Memuat jadwal kegiatan secara lengkap dan 
rinci

DAFTAR PUSTAKA
- Disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor 
sesuai dengan urutan pengutipan.
- Hanya pustaka yang disitasi  dalam usulan

GAMBARAN IPTEKS
- Gambaran ipteks yang diimplementasikan pada 
mitra

PETA LOKASI MITRA SASARAN
- Peta lokasi yang menggambarkan jarak dari PT 
Vokasi
- Gambar peta yang dapat disisipkan dapat berupa 
JPG/PNG.

5

6

7

8



RINGKASAN
Produk/jasa yang diusahakan, keunggulan/keunikan 

produk/jasa, permasalahan, solusi, luaran yang 
diharapkan dan metode pelaksanaan

SOLUSI PERMASALAHAN
- Uraikan tentang strategi dalam memanfaatkan potensi
revenue generating di PTV.

- Uraikan tentang solusi dalam pengembangan usaha
sesuai dengan jenis/bidang usaha yang diajukan dalam
PUPIV secara terstruktur.

- Uraikan hasil riset terkait dari tim pengusul yang akan
diterapkembangkan dalam PUPIV.

METODE PELAKSANAAN

- Uraikan segi bisnis rencana usaha kegiatan dengan membagi

menjadi komponen seperti; bahan baku, produksi, proses
produksi, manajemen, pemasaran, SDM, sarana dan finansial.

- Uraikan penggunaan anggaran baik yang didapatkan dari
DAPTV maupun dari PT. Dana pendamping dari PT setiap
tahun harus ada dan dapat dibuktikan dalam perhitungan
modal usaha.

- Peran dan tugas masing-masing anggota, termasuk
mahasiswa

PROGRAM USAHA PRODUK INOVASI VOKASI (PUPIV)

1 3

4
2

PENDAHULUAN
- Analisis situasi dan kondisi sumber-sumber revenue

generating di PT
- Uraikan tentang permasalahan yang dihadapi dalam
pengembangan unit-unit income generating di PT.
- Uraikan tentang kompetitor usaha di masyarakat,
keunikan/keunggulan produk dibandingkan dengan
produk sejenis yang sudah beredar di masyarakat, dan
konsumen.
- Nyatakan jenis dan spesifikasi produk
- kaitan produk dengan Temuan dan HKI Perguruan
Tinggi, apakah produk PUPIV telah memperoleh HKI atau
berpeluang mendapatkan HKI dan juga mengenai inovasi
yang terkandung di dalam produk PUPIV.
- Tujuan PUPIV dan luaran kegiatan selama 3 tahun
diuraikan secara singkat



JADWAL PELAKSANAAN
- Dalam bentuk tabel
- Memuat jadwal kegiatan secara lengkap dan rinci

-

DAFTAR PUSTAKA
- Disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor 
sesuai dengan urutan pengutipan.
- Hanya pustaka yang disitasi  dalam usulan

GAMBARAN IPTEKS
- Gambaran ipteks yang diimplementasikan pada 
mitra

PETA LOKASI MITRA SASARAN
- Peta lokasi yang menggambarkan jarak dari PT 
Vokasi
- Gambar peta yang dapat disisipkan dapat berupa 
JPG/PNG.

5

6

7

8





PENILAIAN ADMINISTRASI DAN SUBSTANSI



Skema dan Pengelolaan

SKEMA	PENGABDIAN	 PENGELOLAAN	
INSTITUSI	

PENGELOLA	

STATUS	PERGURUAN	TINGGI	

UNGGUL	
SANGAT	

BAIK	
MEMUASKAN	

KURANG	
MEMUASKAN	

1. Penerapan	Iptek	Masyarakat	
(PIM)	

Kompetitif	
Nasional	

Dit.	Akademik	
PTV	

Ö	 Ö	 Ö	 Ö	

2. Penerapan	Iptek	
Pengembangan	Kewilayahan	
(PIPK)	

Kompetitif	
Nasional	

Dit.	Akademik	
PTV	

Ö	 Ö	 Ö	 Ö	

3. Penerapan	Usaha	Produk	
Iptek	Vokasi	(PUPIV)	

Kompetitif	
Nasional	

Dit.	Akademik	
PTV	

Ö	 Ö	 Ö	 Ö	

	

Penilaian Administrasi dan Substansi
Program Pengabdian kepada Masyarakat



Penilaian Administrasi dan Substansi
Program Pengabdian kepada Masyarakat

IDENTITAS USULAN

PROGRAM PENERAPAN IPTEK BAGI 
MASYARAKAT (PIM)

PROGRAM PENERAPAN IPTEK PENGEMBANGAN 
KEWILAYAHAN (PIPK)

PROGRAM PENERAPAN USAHA PRODUK 
INOVASI VOKASI (PUPIV)

Judul Pengabdian
Bidang Pengabdian
Perguruan Tinggi:
Program Studi
Ketua Pengabdian
- Nama Lengkap
- NIDN/NIDK
- Jabatan Fungsional
Nama Mitra
Institusi Mitra
Lama Pengabdian Keseluruhan
(Bulan)
Biaya Pengabdian

Judul Pengabdian
Bidang Pengabdian
Perguruan Tinggi:
Program Studi
Ketua Pengabdian
- Nama Lengkap
- NIDN/NIDK
- Jabatan Fungsional
Nama Mitra
Institusi Mitra
Lama Pengabdian Keseluruhan
(tahun)
Biaya Pengabdian

Judul Pengabdian
Bidang Pengabdian
Perguruan Tinggi:
Program Studi
Ketua Pengabdian
- Nama Lengkap
- NIDN/NIDK
- Jabatan Fungsional
Nama Mitra (bila ada)
Institusi Mitra (bila ada)
Lama Pengabdian Keseluruhan
(tahun)
Biaya Pengabdian



Penilaian Administrasi dan Substansi
Program Pengabdian kepada Masyarakat

PIM
1. Multi disiplin, minimal 2 (dua) kompetensi

dengan salah satu bidang ekonomi;
2. Penulisan usulan sesuai panduan;
3. Tim pengusul terdiri dari 4 (empat) orang, 1 

(satu) ketua dan 3 (tiga) anggota;
4. Jarak dari perguruan tinggi vokasi pengusul ke

lokasi mitra maksimum 200 (dua ratus) km 
atau masih dalam 1 provinsi

5. Melibatkan 2 s.d 5 mahasiswa
6. Menyertakan Surat kerjasama dengan mitra

bermaterai Rp. 10.000,- dengan tanda tangan
tidak cropping



Penilaian Administrasi dan Substansi
Program Pengabdian kepada Masyarakat

PIPK
1. Multi disiplin, minimal 2 (dua) kompetensi

dengan salah satu bidang ekonomi;
2. Penulisan usulan sesuai panduan;
3. Tim pengusul terdiri dari 4 (empat) orang, 1 

(satu) ketua dan 3 (tiga) anggota;
4. Jarak dari perguruan tinggi vokasi pengusul ke

lokasi mitra maksimum 200 (dua ratus) km 
atau masih dalam 1 provinsi

5. Melibatkan minimal 5 mahasiswa
6. Menyertakan Surat kerjasama dengan mitra

bermaterai Rp. 10.000,- dengan tanda tangan
tidak cropping

7. Menyertakan surat kesediaan dana
pendamping dari mitra penyandang dana
minimum Rp150.000.000 



Penilaian Administrasi dan Substansi
Program Pengabdian kepada Masyarakat

PUPIV
1. Multi disiplin, minimal 2 (dua) 

kompetensi dengan salah satu bidang
ekonomi;

2. Penulisan usulan sesuai panduan;
3. Tim pengusul terdiri dari 4 (empat) orang, 

1 (satu) ketua dan 3 (tiga) anggota ;
4. Melibatkan minimal 5 mahasiswa
5. Menyertakan surat kesediaan dana

pendamping dari PT Vokasi minimum 
Rp 30.000.000 bermaterai asli Rp. 
10.000,- dengan tanda tangan tidak
croping



Penilaian Administrasi dan Substansi
Program Pengabdian kepada Masyarakat

Kelayakan rekam
jejak pengusul

PIM
PIPK

PUPIV

(10%)

Memiliki publikasi di jurnal internasional
bereputasi sebagai penulis pertama atau
corresponding author sebanyak > 5 artikel (skor
= 5) 

5
Memiliki publikasi jurnal internasional dan/atau
jurnal nasional terakreditasi dan/atau prosiding
internasional terindeks sebagai penulis pertama
atau corresponding author sebanyak > 5 artikel
(skor = 3) 

3

Memiliki KI berupa paten, paten sederhana
dengan status terdaftar, satu PVT bersertifikat, 
satu DTLST bersertifikat, atau lebih dari 3 Hak
Cipta bersertifikat (skor = 2) 2



Kelayakan usulan
pengabdian skema PIM

No. Komponen penilaian Skor

1 Ketajaman analisis situasi permasalahan mitra sasaran (sangat jelas) 0 - 10

2 Rumusan masalah prioritas mitra 0 - 5

3 Kesesuaian kompetensi tim untuk menyelesaikan permasalahan mitra 0 - 5

4 Solusi, metode, dan rencana kegiatan yang ditawarkan 0 - 10

5 Kesesuaian penugasan tim pelaksana 0 - 10

6 Kualitas iptek yang ditawarkan (hasil penelitian) 3 - 10

7 Peningkatan level keberdayaan mitra secara kuantitatif dan kualitatif sesuai permasalahan yang dihadapi 0 - 15

8 1 (satu) artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal ber-ISSN atau prosiding ber-ISBN dari seminar nasional 2 - 5

9 Satu artikel pada media massa cetak/elektronik 2 - 5

10 Video kegiatan 2 - 5

11 Kewajaran tahapan target capaian luaran wajib 1 - 5

12 Kesesuaian jadwal 0 - 5

13 Akselerasi kegiatan dalam MBKM 2 - 5

90%



Kelayakan usulan pengabdian
skema PIPK

No. Komponen penilaian Skor

1 Ketajaman analisis situasi permasalahan mitra sasaran (sangat jelas) 0 - 10

2 Rumusan masalah prioritas mitra 0 - 5

3 Kesesuaian kompetensi tim untuk menyelesaikan permasalahan mitra 0 - 5

4 Solusi, metode, dan rencana kegiatan yang ditawarkan 0 - 15

5 Kesesuaian penugasan tim pelaksana 0 - 5

6 Kualitas iptek yang ditawarkan (hasil penelitian) 0 - 5

7 Kewajaran tahapan target capaian luaran wajib 1 - 5

8 Kesesuaian jadwal 0 - 5

9 Akselerasi kegiatan dalam MBKM 1 - 5

10 Dana kontribusi mitra 3 - 5

90%



Kelayakan usulan pengabdian
skema PIPK

No. Komponen penilaian Skor

LUARAN TAHUN KE-1 DAN KE-2

11 Peningkatan level keberdayaan mitra secara kuantitatif dan kualitatif sesuai permasalahan yang dihadapi 0 - 10

12 Satu artikel pada media massa cetak/elektronik 2 - 5

13 Video kegiatan 2 - 5

LUARAN TAHUN KE-3

14 Peningkatan level keberdayaan mitra secara kuantitatif dan kualitatif sesuai permasalahan yang dihadapi 0 - 10

15 Satu artikel pada media massa cetak/elektronik 1 - 2

16 Video kegiatan 1 - 3

17 Paten atau Publikasi 1 - 5

- satu produk ber-kekayaan intelektual (berupa satu produk ber-KI dalam bentuk paten sederhana atau paten) atau

- satu artikel ilmiah pada jurnal nasional terindek Sinta minimal peringkat 4 atau

- satu artikel ilmiah pada jurnal Internasional, atau

- satu artikel dalam prosiding terindeks bereputasi

90%



Kelayakan usulan pengabdian
skema PUPIV

No. Komponen penilaian Skor

1 Ketajaman analisis situasi PTV 0 - 5

2 Rumusan masalah prioritas Unit PUPIV 0 - 5

3 Kesesuaian Solusi, Metoda, dan rencana usaha yang dikembangkan 0 - 15

4 Kesesuaian penugasan, kompetensi tim pelaksana, dan mahasiswa MBKM 0 - 10

5 Kualitas Ipteks yang dikembangkan (hilirisasi penelitian) 3 - 10

6 Proyeksi peningkatan pendapatan dan produktivitas unit PUPIV 0 - 10

7 Kewajaran tahapan target capaian luaran wajib 1 - 5

8 Kesesuaian jadwal 0 - 5

9 Dana pendamping PTV 2 - 5

90%



Kelayakan usulan pengabdian
skema PIPK

No. Komponen penilaian Skor

LUARAN TAHUN KE-1 DAN KE-2

10 Satu artikel pada media massa cetak/elektronik 2 - 5

12 Video kegiatan 2 - 5

LUARAN TAHUN KE-3

12 Satu artikel pada media massa cetak/elektronik 1 - 2

13 Video kegiatan 1 - 3

14 Paten atau Publikasi 1 - 3

- satu produk ber-kekayaan intelektual (berupa satu produk ber-KI dalam bentuk paten sederhana atau

paten) atau

1 - 5

- satu artikel ilmiah pada jurnal nasional terindek Sinta minimal peringkat 4 atau

- satu artikel ilmiah pada jurnal Internasional, atau

- satu artikel dalam prosiding terindeks bereputasi

90%



TERIMA KASIH

Penilaian Administrasi dan Substansi


