
Poltekkes Kemenkes Banten

Pusat Unggulan Pencegahan dan 

Penanganan Penyakit Tidak 

Menular Berbasis Keluarga 

dengan pendekatan IPE-C

Data Existing

SKOR AE (40%) SCORE

1.
Undangan untuk menjadi pembicara 

dalam konferensi internasional;

diundang sbg keynote/invited speaker 

oleh instansi lain,  atau PT lain, tidak 

sesama Poltekkes 

1

2. Sebagai pemakalah internasional oral presentation 3

3.
Kunjungan lembaga internasional ke 

Pusat Unggulan Iptek;

Kunjungan dari instasi luar mengenai hal 

yang diunggulkan 
1

4.
Publikasi ilmiah per tahun dalam jurnal 

ilmiah nasional terakreditasi;
tema terkait dengan unggulan 5

5.
Publikasi ilmiah per tahun dalam jurnal 

ilmiah internasional;
tema terkait dengan unggulan 3

6.

Paten terdaftar atau rezim HKI lainnya 

yang terkait teknologi (khusus untuk 

lembaga litbang yang telah ditetapkan 

sebagai PUI minimal 1 paten granted)

materi/produk yang dipatenkan terkait 

dengan unggulan
3

7.
Lulusan S-2 berbasis riset di PUI-PT 

setelah 2 tahun;

Mahasiswa dari PT lain melakukan riset di 

Poltekkes tempat Pusat Unggulan , ada 

pembimbing riset dr pusat unggulan. saat 

publikasi harus mencantumkan nama 

pembimbing dan PUI tsb

0

8.
Pengelolaan seminar/simposium berskala 

internasional; 

Tempat tidak harus di tempat PUI berada, 

tetapi pengelolanya adalah PUI , misalnya 

PUI Surakarta menjadi penyelenggara 

seminar yang diadakan di Jakarta 

0

9. Pengelolaan jurnal nasional terakreditasi. Ada

SKOR COM (60%)

1. Kontrak riset pada tingkat nasional. 1

2. Kontrak riset pada tingkat internasional. 0

3.

Kontrak nonriset (Workshop, transfer 

teknologi, panitia kegiatan seminar lokal, 

dan jasa konsultasi)

8

4. Produk berbasis sumber daya lokal.
Solusi Problem lokal, Produk dengan 

bahan baku lokal
1

5.
Produk yang dilisensikan dan atau 

dimanfaatkan.

HAKI dimanfaatkan oleh instansi 

lain/industri lain   atau komunitas atau 

PUI mengizinkan digunakan masyarakat 

tidak harus bersofat profit oriented

3

6.
Kontrak bisnis dalam rangka 

komersialisasi produk dengan industri.

profit oriented dan dapat digunakan 

untuk mengembangkan PUI harus ada 

HAKI 

0

7.
Unit bisnis yang melayani jasa sesuai 

dengan kompetensi.

pemberian layanan dengan menggunakan 

fasilitas yang dimiliki PUI  yang telah 

tersertifikasi/akreditasi

0

8
Pembinaan UMKM atau komunitas 

sesuai dengan kompetensi

PUI melakukan pembinaan UMKM terkait 

dg kepakaran dan kompetensi PUI
6

Commercialization and 

Implementation (COM)
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