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Pengertian Desk Evaluasi proposal merupakan kegiatan penilaian terhadap proposal yang 

dilakukan oleh penilai internal dalam memberikan penilaian pada proposal-

proposal yang diajukan. 

Tujuan Bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai prosedur desk evaluasi 

proposal yang dilakukan oleh penilai internal serta tahapan pengajuan proposal 

yang dilakukan oleh dosen peneliti sesuai dengan skim penelitian. 

 

Penanggung 

Jawab 

1. Direktur Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia 

2. Wakil Direktur 1 Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia 

3. Ketua LP2M Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia 

4. Peneliti Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia  

 

Urutan Kerja 1. Setiap proposal penelitian yang diusulkan dinilai secara independen oleh 

minimal 1 reviewer. 

2. Reviewer adalah orang dengan kompetensi baik di bidang penelitian sesuai 

bidang ilmu dari proposal yang akan dinilai. 

3. Reviewer dapat berasal dari LP2M Akademi Komunitas Manajemen 

Perhotelan Indonesia, dosen Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan 

Indonesia yang memiliki kompetensi maupun pengalaman memadai di 

bidang penelitian sesuai bidang ilmu dari proposal yang akan direview, 

maupun dari luar  Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia 

jika  tidak  tersedia  reviewer  internal yang memadai. 

4. Setiap reviewer menilai proposal penelitian yang diusulkan mencakup :  

a.   Kelayakan substansi 

b.  Kelayakan usulan biaya  

c. Saran tertulis baik untuk perbaikan substansi maupun rasionalitas usulan 

pembiayaan.  

5. LP2M Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia menyerahkan 

hasil penilaian reviewer tersebut di atas kepada Direktur Akademi 

Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia untuk penetapan dan 

pengesahan  pemenang  penelitian dosen dalam hal pendanaan  berasal dari 

Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia.  

6. Bagi proposal penelitian yang akan diikutsertakan dalam kompetisi 

pendanaan eksternal, proposal telah  dilakukan  desk  evaluasi  internal  

wajib  diperbaiki  sesuai  dengan  saran  reviewer  dan menyerahkannya 

sesuai  batas waktu  yang  ditentukan kepada  LP2M  Akademi Komunitas 

Manajemen Perhotelan Indonesia untuk selanjutnya  akan diproses  lebih  

lanjut  oleh  LP2M  Akademi Komunitas Manajemen Perhotelan Indonesia,  

serta dikirimkan  kepada penyedia sumber dana penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Diagram Alur 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reviewer proposal sesuai 

bidang ilmu dari proposal 

 

Menyerahkan hasil penilaian 

reviewer tersebut kepada 

Direktur 

  

Reviewer  

  

Menilai proposal penelitian 

Ketua LPPM  

Desk  evaluasi  internal  

wajib  diperbaiki  sesuai  

dengan  saran  reviewer  dan 

menyerahkannya sesuai  

batas waktu  yang  

ditentukan 

Peneliti  


