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Sambutan  
 

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah menetapkan 

kebijakan Kampus Merdeka pada tahun 2020 dengan tujuan utama untuk 

meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan program sarjana. Implementasi 

kebijakan Kampus Merdeka direfleksikan dalam 8 (delapan) indikator kinerja 

utama yang tertuang dalam keputusan tersebut. Sasaran yang ingin dicapai 

adalah meningkatnya kualitas lulusan pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas 

dosen pendidikan tinggi, dan meningkatkan kualitas kurikulum dan pembelajaran. 

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi telah menetapkan sasaran pengembangan Pendidikan 

Tinggi Vokasi (PTV) diantaranya: 1) Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan vokasi yang 

memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan; 2) Persentase 

dosen pada pendidikan tinggi vokasi yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau 

sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri; dan 3) Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang 

berkualitas dan berstandar industri. Perguruan tinggi diharapkan dapat memanifestasikan ketiga 

sasaran ini melalui peningkatan kapasitas dan kualitas proses dan pengelolaaan pendidikan yang 

menjadi tanggung-jawabnya. 

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan 

program pendidikan vokasi (terapan) di Indonesia. Program Link and match adalah program ideal 

untuk meningkatkan kempetensi, keterserapan dan kesiapbekerjaan lulusan PTV. Partisipasi 

dunia kerja sangat diharapkan, pembelajaran PTV yang berorientasi menghasilkan produk dapat 

membangun ekosistim pembelajaran berbasis teaching factory/teaching industry. Memberikan 

bekal kepada lulusan tentang pengenalan dunia kerja sedini mungkin dapat membantu 

kesiapbekerjaan lulusan. 

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Ditjen 

Diksi), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung program link and 

match dan menekankan pentingnya pembelajaran yang berorientasi pada produk. Adanya 

sinergis yang erat antara PTV dan dunia kerja dan PTV menjadi kunci keunggulan Pendidikan 

Tinggi Vokasi Indonesia di masa yang akan datang. 

Kami mengharapkan PTV di bawah binaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi untuk berpartisipasi aktif dalam pengembangan program matching fund vokasi, 

mendorong produk-produk unggulan yang selama ini dimiliki untuk dapat dikenalkan kepada 

masyarakat dan dunia kerja, ditingkatkan kualitas dan standar produk agar menjadi bagian dan 

berkontribusi menyelesaikan permasalahan dunia kerja. Kami juga menyampaikan terima kasih 

dan penghargaan kepada tim yang telah menyusun dan merumuskan panduan penyusunan 

proposal ini dengan memperhatikan dan mempertimbangkan banyak aspek agar program ini 

dapat berjalan dan memberikan kemanfaatan. 

Jakarta, Mei 2021 
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi 

 

Ttd 

Wikan Sakarinto 



 

Kata Pengantar 
 
 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan kebijakan Kampus 

Merdeka pada tahun 2020 dengan tujuan utama untuk meningkatkan kualitas 

dan relevansi lulusan. Pada tanggal 21 Januari 2021, Kemendikbud menerbitkan 

Keputusan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan 

Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Terdapat 8 (delapan) indikator 

kinerja utama yang tertuang dalam keputusan tersebut. Sasaran yang ingin dicapai adalah 

meningkatkan kualitas lulusan pendidikan tinggi melalui peningkatan kualitas dosen pendidikan 

tinggi, peningkatan kualitas kurikulum dan proses pembelajaran yang pada akhirnya 

meningkatkan kualitas dan relevansi lulusan pendidikan tinggi sebagaimana kebijakan Kampus 

Merdeka ini dicanangkan. 

Untuk itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan 

Profesi berupaya mendorong, memfasilitasi, dan mempercepat PTV dalam menerapkan kebijakan 

Kampus Merdeka dan mencapai 8 (delapan) Indikator Kinerja Utama tersebut. Implementasi 

kebijakan Kampus Merdeka dituangkan di dalam program kebijakan link and match 8+i Direktorat 

Jenderal Pendidikan Vokasi dan dikemas dalam Program Dana Padanan Kampus Vokasi (Matching 

Fund Vokasi). Program ini dirancang untuk mendorong dan meningkatkan kemanfaatan, sekaligus 

menyelaraskan pengembangan ilmu dan teknologi yang dilakukan oleh PTV bersama dunia kerja 

agar produk pembelajarannya dapat menjadi bagian atau solusi atas kebutuhan atau 

permasalahan yang ada pada masyarakat. 

Panduan ini disusun untuk memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran serta deskripsi 

program termasuk informasi mengenai prosedur, mekanisme pelaksanaan, format proposal dan 

mekanisme evaluasi proposal untuk menjadi panduan bagi pengusul. 

  
Jakarta, April 2021 
Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi  
dan Profesi 
 
 
Ttd 
 
 
Beny Bandanadjaya 
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I. Latar Belakang 

Perkembangan ekonomi di negara-negara maju berbasis pada ilmu pengetahuan. Salah satu 
indikasi keberhasilan ekonomi adalah kedekatan antara dunia Pendidikan dan dunia kerja. 
Simbiosis antara keduanya atau sering disebut link and match dalam pembelajaran dan 
penelitian terapan menjadi kunci keberhasilan. Pembelajaran dan Penelitian terapan pada 
Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV) yang berorientasi pada produk (barang/jasa) dapat 
membantu dunia kerja dalam mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki. Produk dalam 
proses pembelajaran dan penelitian terapan dapat berupa purwarupa dan 
rekacipta/inovasi. Penelitian terapan harus berorientasi pada hilirisasi produk yang dapat 
dimanfaatkan oleh mitra dan masyarakat. Produk penelitian terapan dapat berbentuk 
purwarupa, rekacipta/inovasi baru atau pengembangan. Produk tidak berarti harus 
menciptakan hal baru, tetapi juga pengembangan yang sudah ada, termasuk pembaruan 
teknologi, modifikasi dan/atau substitusi dengan memanfaatkan potensi material lokal agar 
mampu memberikan  manfaat lebih, penggunaan teknologi tepat guna agar lebih efisien, 
murah, dan feasible. 

Proses pembelajaran Pendidikan tinggi vokasi yang berorientasi pada produk (product 
oriented learning) merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang ideal pada PTV untuk 
meningkatkan kompetensi dan daya serap lulusan pada dunia kerja. Konsep pembelajaran 
ini membangun keselarasan antara edukasi dengan produksi. Pembelajaran ini dilakukan 
melalui wahana teaching factory/teaching industry yang mengantarkan peserta didik 
mencapai kompetensi lulusan yang sesuai dengan kompetensi kerja sekaligus 
mengimplementasikan pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MB-KM). Bagi 
PTV, program MB-KM salah satunya juga diarahkan untuk terjadinya efisiensi proses 
pembelajaran (meningkatkan nilai hasil pembelajaran yang menjadi bagian kebutuhan dunia 
kerja). Metode ini sejalan dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 15 ayat 1, yaitu 
proses pembelajaran dapat dilakukan  di dalam program studi dan di luar program studi, 
sementara pada pendidikan vokasi dapat dilaksanakan di dunia kerja atau dalam kampus 
yang mengacu pada budaya dunia kerja. Model pembelajaran teaching factory/teaching 
industry sekaligus dapat mendorong ekosistem dunia kerja pada PTV yakni integrasi proses 
pembelajaran dan penelitian terapan. Produk tersebut menjadi purwarupa yang dapat 
dikembangkan melalui tahapan inkubasi (pembiakan embrio-embrio). Hasil inkubasi pada 
PTV dapat dikembangkan menjadi startup bisnis berbasis rekacipta iptek dan ekonomi 
kreatif yang dapat mendorong kemandirian dan otonomi PTV. Pengembangan pembelajaran 
juga diorientasikan untuk menumbuhkan kluster-kluster Pusat Unggulan Teknologi (PUT) 
yang bersifat mono, multi, dan/atau interdisipliner yang sekaligus mewujudkan keunggulan 
spesifik program studi yang menjadi penciri pendidikan tinggi vokasi. PUT dapat mendorong 
dan mengakselerasi terjadinya komersialisasi produk hasil pembelajaran dan riset terapan 
sebagai upaya membangun simpul tertutup ekosistem riset berbasis output produk agar 
terjadi keberlangsungan di masa yang akan datang. 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendorong terbentuknya 
kolaborasi pengembangan ilmu dan teknologi yang lebih erat dan terakselerasi antara PTV 
dan dunia kerja dalam rangka membangun ekosistem Merdeka Belajar – Kampus Merdeka. 
Dalam upaya untuk mewujudkan kolaborasi tersebut, maka Direktorat Pendidikan Tinggi 
Vokasi dan Profesi (PTVP) memberikan insentif yang mendorong penyelesaian permasalahan 
strategis nasional, dan berbagai tantangan industri melalui kemitraan dunia kerja dengan 
perguruan tinggi, khususnya Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV). 

Untuk mendorong dan merealisasikan hal tersebut diatas, Direktorat Jenderal Pendidikan 
Vokasi melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi (PTVP) meluncurkan Program 
Dana Padanan Kampus Vokasi (Matching Fund Vokasi). Program ini melibatkan dunia kerja 
dan pemangku kepentingan terkait untuk bersama-sama terlibat aktif dalam proses 
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terbentuknya ekosistem pembelajaran yang berorientasi pada produk dan  mendorong  
penciri pendidikan vokasi yang khas menghasilkan SDM terampil. 
 
 

II. Deskripsi, Tujuan, Ruang Lingkup, dan Sasaran Program  
 Deskripsi Program 

Program dana padanan kampus vokasi (matching fund vokasi) merupakan program 
penguatan kolaborasi antara PTV dan dunia kerja. Program ini merupakan realisasi link and 
match, dalam bentuk win-win solution. Problem yang ada di dunia kerja merupakan bagian 
dari proses pembelajaran atau hasil produk pembelajaran dapat dimanfaatkan bagi dunia 
kerja. Selain itu, simbiosis keduanya merupakan kontribusi bersama dalam proses 
terbentuknya ekosistem Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MB-KM) pada pendidikan 
tinggi vokasi (PTV). 
 

 Tujuan 
Program pendanaan ini bertujuan: 
- mendorong terbentuknya pola pembelajaran di PTV yang berorietasi terhadap produk 

(barang/jasa) yang mengacu pada standar dan prosedur yang berlaku, dan dilaksanakan 
dalam suasana seperti yang ada di dunia kerja. Pusat Unggulan Teknologi (PUT) 
dikembangkan sebagai pusat pembelajaran dan penelitan PTV yang lebih dikenal dengan 
istilah model pembelajaran teaching factory/teaching industry.   

- membangun ekosistem pembelajaran berbasis teaching factory/teaching industry 
sebagai upaya kontribusi PTV dalam program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka yaitu 
menciptakan SDM unggul yang memiliki kompetensi  kerja sesuai kebutuhan, sehingga 
meningkatkan daya saing bangsa.  

- mendorong penciptaan produk yang inovatif untuk dihilirisasi bersama-sama dengan 
dunia kerja dan  dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas sehingga diharapkan dapat 
menjadi modal tumbuhnya startup kampus vokasi pada PTV. Luaran ini diharapkan dapat 
membangun dan mendukung kemandirian PTV dalam menciptakan kompetensi lulusan 
yang unggul dengan sarana dan prasarana yang memadai. 

 
 Ruang Lingkup Program  

Ruang Lingkup dari program yang dapat didanai adalah sebagai berikut: 
1. Pengembangan Pusat Unggulan Teknologi (PUT) 

Lingkup ini berfokus pada peningkatkan kualitas pembelajaran untuk mencapai 
kompetensi mahasiswa yang diperlukan oleh dunia kerja melalui pengembangan 
teaching factory/teaching industry yang ada atau yang sudah dirintis. Peningkatan 
kualitas dapat dilakukan melalui pembelajaran yang berorientasi pada produk, 
berpotensi memiliki irisan dengan permasalahan dunia kerja/perguruan tinggi melalui 
penelitian terapan untuk menghasilkan produk. 

2. Hilirisasi Produk  
Lingkup ini merupakan keberlanjutan atau  tindak lanjut pengembangan PUT (ruang 
lingkup no 1), bahwa produk hasil pembelajaran yang sudah memiliki mitra di dorong 
untuk dikembangkan dengan melakukan pengujian – pengujian sehingga produk yang 
dihasilkan memiliki standar sesuai dengan ketentuan agar dapat dikomersialisasikan dan 
dapat diterima oleh masyarakat/dunia kerja. 

3. Startup Kampus Vokasi yang Dibangun Bersama Dunia Kerja  
Lingkup ini merupakan tindak lanjut dari hilirisasi produk (ruang lingkup no 2), bahwa 
produk-produk hasil pembelajaran yang dilakukan bersama mitra dan sudah melalui 
pengujian – pengujian sehingga produk dapat diterima oleh masyarakat. Selanjutnya, 
produk yang sudah terstandar tersebut dapat menjadi modal untuk dikembangkan 
dalam inkubasi menjadi produk awal dan diharapkan dapat mendorong berdirinya 
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startup kampus vokasi. Kegiatan ini diharapkan dapat membangun dan mendukung 
kemandirian dalam rangka otonomi pengelolaan bisnis, yang selanjutnya dapat 
mengembangkan proses pembelajaran menuju PTV Unggul. 

 
Berdasarkan penjelasan ruang lingkup tersebut tampak bahwa Direktorat Jenderal 
Pendidikan Vokasi mendorong PTV untuk dapat merencanakan dengan baik pengembangan 
produk keunggulan yang merupakan penciri masing-masing PTV untuk bertransformasi 
menjadi PTV unggul di masa depan.  
 
Setiap PTV di bawah binaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
mempunyai kesempatan untuk mengajukan proposal untuk seluruh lingkup program 
berdasarkan kesiapan produk inovasi unggulan. Setiap proposal hanya berisi satu lingkup 
program. Syarat khusus untuk masing-masing lingkup program wajib dipenuhi oleh pengusul 
sesuai dengan Tabel 5. Peryaratan khusus program dana padanan kampus vokasi (matching 
fund vokasi) di bawah. 

 
 Sasaran 

Sasaran program ini adalah institusi yang memiliki PTV di bawah binaan Kementerian 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang telah memiliki rekam jejak dalam 
melaksanakan proses pembelajaran dan penelitian terapan yang berorientasi menghasilkan 
produk (barang/jasa) dengan standar, prosedur, dan dilaksanakan dengan bekerja sama 
dengan dunia kerja.  

Bentuk dunia kerja yang dapat terlibat menurut Permendikbud 50 tahun 2020 Ps 4 ayat 2 
antara lain: dunia usaha, dunia industri, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, 
instansi pemerintah, atau  lembaga lainnya yang telah terdaftar di platform Kedaulatan 
Indonesia dalam Reka Cipta (Kedaireka). Pola kemitraan dapat dilakukan antara satu 
perguruan tinggi dengan satu atau lebih dunia kerja dan/atau konsorsium perguruan tinggi 
dengan satu atau lebih dunia kerja. 

Sasaran program lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1. Sasaran Program Dana Padanan Kampus Vokasi (Matching Fund Vokasi) 

No Lingkup Program Sasaran 

1 
Pengembangan Pusat Unggulan 
Teknologi (PUT) 

Perguruan Tinggi Negeri Penyelenggara 
Pendidikan Vokasi 

2 Hilirisasi Produk 
Perguruan Tinggi Negeri/Swasta 
Penyelenggara Pendidikan Vokasi 

3 Startup Kampus Vokasi 
Perguruan Tinggi Negeri/Swasta 
Penyelenggara Pendidikan Vokasi 

 
III. Pendanaan Program 

Bentuk pendanaan berupa uang dari alokasi anggaran untuk program dana padanan kampus 
vokasi (matching fund vokasi) yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Nasional 
(APBN) Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi Tahun 2021, tercantum pada SP DIPA 
– 023.18.1.690441/2020, tanggal 5 Mei 2020. Dukungan dana yang diberikan oleh dunia 
kerja akan didampingi dengan sejumlah dana yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam program dana padanan kampus vokasi (matching 
fund vokasi) dengan proporsi maksimum yang diuraikan pada Tebel 2. 
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Tabel 2. Proporsi Pendanaan Maksimum Program Dana Padanan Kampus Vokasi (Matching 
Fund Vokasi) 

No Lingkup Program 

Proporsi 
Pendanaan 

Direktorat PTVP : 
Dunia Kerja 

Bentuk Pendanaan Dunia 
Kerja 

1 
Pengembangan Pusat Unggulan 

Teknologi (PUT) 
3 : 1 Cash atau In-kind 

2 Hilirisasi Produk 1 : 1 Cash atau In-kind 

3 Startup Kampus Vokasi 1 : 1 Cash atau In-kind 

 
Jumlah dana bantuan dari Kemdikbudristek yang dapat diberikan untuk setiap lingkup 
program adalah sebesar maksimal 3 milyar rupiah per usulan proposal. 
 

IV. Indikator Kinerja (IKU) 
Program dana padanan kampus vokasi dimaksudkan untuk memfasilitasi, mendorong, 
mempercepat pencapaian indikator kinerja utama yang relevan (Tabel 3) sesuai dengan 
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021. 

 
Tabel 3. Indikator Kinerja Utama yang terkait secara langsung 

dengan Program Dana Padanan Kampus Vokasi (Matching Fund Vokasi) 

No Indikator Kinerja Utama (IKU) 

1 Jumlah luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat per dosen, 
yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh 
masyarakat 

IKU-5 

2 Persentase dosen yang berkegiatan tridharma atau bekerja sebagai 
praktisi di dunia industri 

IKU-3 

3 Persentase dosen yang memiliki pengalaman industri dan dunia kerja 
atau berasal dari kalangan praktisi profesional, dunia industri, atau dunia 
kerja 

IKU-4 

4 Persentase mahasiswa yang menghabiskan paling tidak 20 sks di luar 
kampus 

IKU-2 

5 Persentase mata kuliah program studi yang menggunakan pendekatan 
pemecahan kasus (case method) atau project-based learning sebagai 
bobot evaluasi 

IKU-7 

 

Upaya lain untuk mendorong dan memfasilitasi PTV mencapai IKU, maka Direktorat Jenderal 

Pendidikan Vokasi mengeluarkan arah kebijakan dan strategi link & match 8+i yang 

merupakan karakteristik pembelajaran vokasi dalam mengimplentasikan MB-KM melalui 

kegiatan sebagai berikut: Penyusunan kurikulum bersama dan berstandar dunia kerja, 

pembelajaran berbasis project riil dari dunia kerja (PBL), peningkatan jumlah dan peran 

dosen/instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja, praktik kerja lapangan/industri, 
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sertifikasi kompetensi  yang sesuai standar dan kebutuhan dunia  kerja, update teknologi dan 

pelatihan bagi dosen/instruktur, riset terapan mendukung teaching factory yang berawal 

dari kebutuhan industri, peningkatan komitmen serapan lulusan oleh dunia kerja dan 

berbagai inovasi kerja sama yang dapat dilakukan dengan dunia kerja seperti beasiswa 

dan/atau ikatan dinas, donasi dalam bentuk peralatan laboratorium atau dalam bentuk 

lainnya.  

Link and match adalah strategi untuk menghasilkan lulusan PTV yang relevan dengan pasar 

kerja, sehingga lulusan dapat langsung terserap di dunia kerja. PTV harus merencanakan dan 

melakukan langkah-langkah atau terobosan yang strategis. Kebijakan link and match 8+i 

menjadi satu kesatuan yang dirancang dalam program matching fund vokasi yang dapat 

dipenuhi oleh PTV seperti tercantum dalam tabel 4 di bawah. 

Tabel 4. Link and Match 8+I Kampus Vokasi pada Kegiatan Matching Fund Vokasi 

No Link and Match 8+I Kampus Vokasi pada Kegiatan Matching Fund Vokasi 

1 Kurikulum disusun bersama dunia kerja yang memuat aspek 

softskills dan karakter kebekerjaan  

Wajib 

2 Jumlah Mata kuliah yang menerapkan metode pembelajaran 

berbasis project riil dari dunia kerja (PBL)  

Wajib 

3 Jumlah dosen/instruktur dari industri dan ahli dari dunia kerja yang 

mengajar sebanyak 50 jam/semester 

Wajib 

4 Persentase mahasiswa yang menempuh praktik kerja 

lapangan/industri minimal 1 semester 

Wajib 

5 Jumah penelitan terapan berbasis kebutuhan industri yang 

mendukung teaching factory. 

Wajib 

6 Persentase mahasiswa yang memiliki sertifikasi kompetensi yang 

sesuai standar dan kebutuhan dunia kerja 

Pilihan 

7 Jumlah dosen/instruktur yang mempunyai pengalaman dunia kerja Pilihan 

8 Jumlah dosen yang memiliki sertifikasi kompetensi yang sesuai 

standar dan kebutuhan dunia kerja  

Pilihan 

9 Jumlah lulusan yang diserap oleh mitra dunia kerja Pilihan 

 
 
V. Besaran Dana dan Komponen Biaya 

Besaran dana padanan yang dapat diberikan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan 
Profesi tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber lain 
(double funding) untuk setiap usulan proposal. Dana padanan dari dunia kerja sesuai Tabel 
2. 

Komponen biaya program dana padanan kampus vokasi (matching fund vokasi) yang dapat 
diajukan adalah sebagai berikut: 
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1. Honorarium (maksimum 15%) 
Komponen biaya ini dapat dialokasikan untuk gaji/honorarium tim peneliti dan tim 
pelaksana program. Khusus untuk lingkup program startup, komponen honorarium 
maksimum adalah 25%. Komponen pembiayaan ini hanya dapat dibiayai dari dana 
padanan dunia kerja. 
 

2. Biaya Operasional (minimum 80%) 
Komponen biaya ini dapat dialokasikan untuk pembiayaan operasional pelaksanaan 
program diantaranya: 
a. Pembelian/pengadaan barang/bahan produksi seperti bahan baku atau komponen  

atau sub komponen produksi; 
b. Pengadaan peralatan yang diutamakan untuk menyempurnakan dan mengembangkan 

produk yang telah dimiliki, kebutuhan telah di analisis dan memberikan kontribusi 
terhadap peningkatan produk. Alat baru yang diusulkan juga akan menjadi bagian 
proses pembelajaran yang dimiliki oleh institusi;  

c. Pengadaan peralatan yang diperlukan untuk pengujian dan proses standarisasi produk 
yang telah dimiliki dan berkaitan dengan tahapan produksi serta menjadi bagian proses 
pembelajaran; 

d. Pembiayaan untuk pengujian/analisis, dan penyewaan peralatan bilamana secara 
ekonomis lebih menguntungkan dalam beberapa aspek; 

e. Penyelenggaraan workshop, lokakarya, Focus Group Discussion (FGD), peningkatan 
kapasitas (capacity building), pelatihan, survei, seminar dan diseminasi hasil kegiatan 
yang berkaitan dengan tahapan produksi serta serta dapat meningkatkan kualitas 
pembelajaran;  

f. Pembiayaan untuk sertifikasi kompetensi yang mendukung proses produksi untuk tim 
peneliti/tim pelaksana program; 

g. Perjalanan dalam negeri untuk pelaksanaan program;  
h. Upah/honorarium tenaga kerja lapangan, tenaga ahli, narasumber, surveyor, observer, 

atau responden, di luar tim peneliti dan tim pelaksana program;  
i. Biaya produksi dalam skala kecil/mini-plant sesuai dengan karakteristik produk, 

dengan justifikasi dan rasionalisasi yang kuat (didukung dengan rencana bisnis) 
j. Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi atau Kekayaan Intelektual 

seperti pengurusan paten atau hak cipta atau Kekayaan Intelektual lainnya dan Standar 
Nasional Indonesia (SNI) atau pemenuhan standar lainnya, termasuk 
pendaftaran/pengurusan ijin terkait dengan pelaksanaan riset;  

Pengaturan kepemilikan kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights, IPR) 
diserahkan kepada para pihak sesuai perjanjian/komitmen antara perguruan tinggi dan 
dunia kerja/mitra sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

 
Pengusul dapat memanfaatkan secara optimal dan proposional komponen biaya operasional 
sesuai dengan ruang lingkup program (Pengembangan PUT, Hilirisasi dan Startup Kampus 
Vokasi). Besaran dan eligibilitas pendanan berdasarkan pada tujuan setiap program melalui 
justifikasi yang baik dan benar yang tertuang dalam proposal dan akan diverifikasi 
kelayakannya. 

 
3. Biaya Pengelolaan Program (maksimum 5%) 

Komponen pengelolaan yang dapat didanai antara lain; biaya perjalanan pengelolaan 
program, biaya rapat koordinasi, pembelian alat tulis kantor, dan monitoring, evaluasi dan 
pelaporan. 

Satuan biaya untuk setiap pembiayaan di atas mengacu pada standar biaya umum atau 
ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan pajak mengikuti peraturan 
dan ketentuan yang berlaku.  
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VI. Persyaratan Pengusul 

Persyaratan pengusul program dana padanan kampus vokasi terdiri dari persyaratan umum 
dan khusus sebagai berikut: 

 Persyaratan Umum  
Pengusul adalah dosen dengan homebase program studi vokasi sesuai data  pada 
pangkalan data Pendidikan tinggi (PDDIKTI) di bawah binaan Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang memenuhi persyaratan yang.  Usulan dapat 
melibatkan dosen, dan/atau mahasiswa sebagai anggota yang berasal dari program studi 
vokasi, dan peneliti lain dari dunia kerja yang diperoleh melalui platform kedaireka. 
Secara umum persyaratan pengusulan program dana padanan kampus vokasi (matching 
fund vokasi) adalah sebagai berikut: 
1. Dosen pengusul utama memenuhi persyaratan berikut: 

a. Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK); 
b. Memiliki rekam jejak sesuai dengan produk purwarupa/teknologi yang diusulkan; 
c. Terdaftar di Kedaireka; dan 
d. Tidak sedang studi lanjut atau kegiatan akademik seperti academic recharging, 

postdoc, dan lainnya. 
2. PTV atau dosen pengusul utama telah memperoleh komitmen penyediaan dana 

padanan dari dunia kerja.   
3. Dunia kerja sebagai mitra kerjasama PTV harus terdaftar di Kedaireka. 

 
 Persyaratan Khusus 

Selain persyaratan umum diatas, pengusul program Matching Fund Vokasi yang bertindak 
sebagai representasi perguruan tinggi memiliki tanggung jawab membawa dampak 
transformasi pada sistem pembelajaran berbasis teaching factory/teaching industry pada 
seluruh program studi yang memiliki irisan terhadap tahapan/proses produksi produk 
yang diusulkan. 
Produk yang diusulkan wajib mengikuti persyaratan khusus seperti tercantum pada tabel 

5 di bawah. 

Tabel 5. Persyaratan Khusus Program Dana Padanan Kampus Vokasi (Matching Fund 
Vokasi) 

No. Lingkup Program Persyaratan Khusus 

1 
Pengembangan Pusat 
Unggulan Teknologi (PUT) 

Memiliki teaching factory/rintisan 
teaching factory dan memiliki produk 
(barang/jasa) berupa purwarupa (TKT 6) 

2 Hilirisasi Produk 
Memiliki produk (barang/jasa) berupa 
purwarupa (TKT 8) 

3 Startup Kampus Vokasi 
Memiliki produk (barang/jasa) berupa 
purwarupa (selesai TKT 9) dan MRL 5  

 
VII. Alur Pengusulan Proposal 

Pengusulan proposal program dana padanan kampus vokasi (matching fund vokasi) dapat 
dilakukan setelah terjalinnya kesepakatan kerja sama antara insan pendidikan tinggi vokasi 
dan mitra. Setelah itu, alur pengusulan proposal dapat dilihat dalam diagram berikut: 
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Gambar 1. Alur Seleksi Program Dana Padanan Kampus Vokasi (Matching Fund Vokasi) 

 
 

VIII. Tahapan Seleksi dan Kriteria Penilaian 

 Tahapan Seleksi 
Tahap seleksi proposal dilaksanakan sebagai berikut; 

1) Evaluasi Administratif dan Evaluasi Substansi 
Seleksi administratif dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi untuk 
menilai pemenuhan persyaratan dan kesesuaian proposal dengan ketentuan di dalam 
panduan program dana padanan kampus vokasi (matching fund vokasi) Tahun 2021.   
Seleksi substansi proposal dilakukan oleh tim reviewer dan profesional yang relevan, 
dengan menggunakan kriteria seleksi yang ditetapkan. Penilaian tahap ini akan 
menghasilkan rekomendasi tentang kelayakan proposal untuk ditetapkan ke tahap 
Verifikasi Kelayakan.   

2) Verifikasi Kelayakan 
Verifikasi kelayakan bertujuan untuk memperjelas dan menegaskan seluruh aspek 
terkait dengan produk unggulan beserta tahapan produksi dan pengembangannya 
untuk memastikan kelayakan dan prospek keberhasilan berdasarkan aspek teknis, 
waktu, dan biaya. Verifikasi kelayakan dilakukan dengan kunjungan (site visit) secara 
luring atau daring yang dilakukan oleh satu tim reviewer. Hasil verifikasi kelayakan 
berupa rekomendasi yang digunakan sebagai dasar penetapan pendanaan oleh 
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi.  

 Kriteria Penilaian Substansi Proposal 
1) Dampak Kepada Transformasi Pengembangan PTV (25%) 

Pada kriteria ini, penilaian dilakukan terhadap kejelasan, kesesuaian rancangan dan  
rencana implementasi program yang dapat membawa transformasi dan 
pengembangan PTV. Program yang diusulkan ditujukan untuk mendukung 
transformasi PTV dalam proses pembelajaran dan penyiapan SDM Terampil melalui 
Teaching factory/Teaching industry. Transformasi mendorong pembelajaran dan 
penelitian terapan untuk menghasilkan produk. Proses produksi produk dapat 
tergambarkan pada dokumen dan relevansinya dengan pembelajaran (kurikulum, 
pemanfaatan utilitas lab/workshop, modul dan jobsheet). Pada tahapan produksi 
produk memenuhi capaian pembelajaran, jenjang kompetensi, dan mendukung 
tercapainya indikator kinerja utama yang ditargetkan(Keputusan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021). 

2) Tingkat Partisipasi Mahasiswa (20%) 
Penilaian pada kriteria ini dilakukan terhadap intensitas dan peran mahasiswa dalam 
setiap proses/tahapan proses produksi sesuai jenis program yang diusulkan, serta 
dampak atau kemanfaatan kegiatan bagi kualitas pembelajaran, capaian kompetensi, 
kesiapbekerjaan, dan kesiapan karir lulusan. 

3) Inovasi produk serta rekam jejak PTV dan Mitra (30%) 
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Penilaian pada kriteria ini dilakukan terhadap program dan produk yang dapat 
memberikan kontribusi penyelesaian permasalahan dunia kerja, dan merupakan 
produk yang dihasilkan melalui serangkaian proses penelitian terapan PTV yang 
sinkron dengan proses pembelajaran. Selain itu juga menilai rekam jejak tim pengusul, 
dan portfolio mitra dalam berkolaborasi dengan PTV untuk menghasilkan produk 
unggulan.  

4) Kelayakan Program (25%)  
Penilaian pada kriteria ini dilakukan terhadap dampak kemanfaatan terhadap 
penyelesaian permasalahan mitra yang ditunjukkan dalam program yang disusun 
meliputi; ketersediaan dan kompetensi tim/SDM yang terlibat, ketercakupan kegiatan 
dalam menyelesaikan program, kerealistisan jadwal, rasional anggaran dan evaluasi 
terhadap aspek kelayakan ekonomi.  

 
IX. Format Usulan Proposal 

Dokumen proposal yang diusulkan dalam program dana padanan kampus vokasi harus 
menggambarkan kolaborasi peran masing-masing PTV dan mitra sesuai dengan ruang 
lingkup program yang diusulkan. Kolaborasi tidak hanya menggambarkan peran namun juga 
manfaat yang didapat oleh para pihak. Peran dan manfaat tersebut tercantum secara jelas 
dan tegas dalam proposal yang dapat diukur.  
 
Secara umum dokumen proposal program dana padanan kampus vokasi (matching fund 
vokasi) harus disusun dalam Bahasa Indonesia, ringkas namun informatif serta mengikuti 
kerangka pikir logis yang jelas. 

 
 
 
Kerangka proposal Pengembangan Pusat Unggulan Teknologi (PUT) diharapkan dapat 
mengikuti struktur sebagai berikut: 
• Halaman judul/cover  
• Lembar pengesahan asli 
• Profil lembaga pengusul 
• Daftar isi 
• Ringkasan eksekutif (maksimum 1 halaman) 
• Bab I. Pendahuluan 

a) Latar Belakang 
Pada bagian ini disampaikan pentingnya Pusat Ungulan Teknologi yang 
mendorong terciptanya model pembelajaran teaching factory/teaching 
industry. Program yang dirancang dapat menyelesaikan permasalahan yang 
ada dan dihadapi oleh dunia kerja dengan memanfaatkan hasil inovasi PUT 
PTV dan manfaatnya untuk perguruan tinggi dalam rangka penciptaan 
ekosistem Merdeka Belajar-Kampus Merdeka untuk mencapai Indikator 
Kinerja Utama. 

b) Tujuan Kegiatan 
Pada bagian ini disampaikan tujuan yang akan dicapai dengan kegiatan yang 
diusulkan secara spesifik pada PUT yang akan dikembangkan dan yang sudah 
berjalan, baik dalam perspektif PTV ataupun mitra. Tujuan ini dapat 
menggambarkan hubungan timbal baik keduanya untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan untuk mencapai kesesuaian kompetensi lulusan dan 
pemecehan permasalah pada dunia kerja. 

c) Rancangan Program 
Pada bagian ini dijelaskan tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan, sedang 
dilaksanakan dan akan dilaksanakan dalam proses menghasilkan produk, 
rencana pengujian, dan rancangan untuk menjadikan produk menjadi produk 

A. Format Usulan Pengembangan Pusat Unggulan Teknologi (PUT) 
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komersial yang mendorong PTV memiliki startup kampus vokasi. Uraikan 
rancangan program yang diusulkan sesuai dengan lingkup program dan skema 
kegiatan secara spesifik adalah sebagai berikut:  
 
Rancangan peta jalan (Roadmap), menggambarkan rangkaian tahapan dalam 
menghasilkan produk berdasarkan kapasitas dan kemampuan PTV dalam 
memberikan kontribusi nyata atas penyelesaian permasalahan dunia kerja. 
Tahapan yang dilakukan meliputi tahapan konseptual berupa disain awal 
rancangan produk riset terapan hingga mencapai riset pengembangan 
produk. 
 
Pelaksanaan program, tahapan ini menggambarkan implementasi dari 
roadmap bentuk operasionalnya (production/engineering set-up) melalui 
integrasi kedalam model pembelajaran teaching factory/teaching industry, 
serta kemudian dikemas dalam dokumen rencana bisnis beserta sistem 
manajemen kualitasnya. 
 
Keberlanjutan dan pengembangan program, tahapan ini menggambarkan 
keberlanjutan dan pengembangan program yang diusulkan. Tahap ini 
meliputi tahap uji coba (trial stage) dalam menguji kehandalan proses 
produksi beserta sistem pengelolaannya guna mencapai standar industri 
sehingga dapat menjadi pusat unggulan teknologi produk iniovasi bagi dunia 
kerja. Seluruh rangakain tahapan diatas diukur melalui tingkat kesiapterapan 
teknologi (TKT) di level 6 hingga level 8.  
 

d) Manfaat Kegiatan 
Pada bagian ini dijelaskan manfaat yang akan didapatkan dari PUT terkait 
dengan Proses Pembelajaran MB-KM dalam upaya menselaraskan dengan 
perkembangan teknologi yang dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini dan 
kedepan 
 

• Bab II. Rencana Pengembangan PUT 
a) Rencana kegiatan Pelaksanaan Program 

Pada bagian ini diuraikan secara rinci rencana kegiatan yang dilaksanakan 
untuk menghasilkan produk dan peran masing-masing pelaksana (dosen, 
mitra dan mahasiswa) serta peran tim pengusul dalam setiap tahapan 
pelaksanaan. Mohon dijelaskan secara berurutan, detail dan terinci tahapan 
kegiatan menghasilkan subkomponen/komponen untuk menjadi produk. 
Setiap sub kegiatan dapat menggambarkan proses produksi sub komponen 
dan komponen. Gambaran kegiatan tersebut dapat memberikan gambaran 
tentang proses produksi produk secara utuh. 
 

Tabel P1 –Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Tim Pelaksana 

No. 
Tahapan 

Pelaksanaan 
Nama Pelaksana 

Institusi 
Pelaksana  

Peran 
pelaksanan 

Output 
(komponen/subkomponen) 

PTV Mitra    

1.       

…... Assembly saluran 
udara 

Mahasiswa sem 3 
a.n Joni 

√  Operator CMM  ………. 

n. Akumulasi Tahapan Pelaksanaan Nama komponen/produk 

 
Pada bagian ini, Tabel P2 juga memberikan informasi penerima manfaat, 
peran masing – masing penerima manfaat dalam proses produksi, dan 
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jumlahnya. Bagian ini mengukur dampak transformasi pembelajaran pada 
PTV.  
 

Tabel P2 – Penerima Manfaat 
No Kelompok Penerima Manfaat  Peran Penerima Manfaat dalam kegiatan Produksi  Jumlah Orang  

1.    

… …   

n. Mahasiswa Prodi Tool Maker 
pada jurusan T. Manufaktur 

 48 orang / 
tahapan  

 

Pada tabel P3 ini disikan secara detail dan terinci kegiatan produksi dan 
relevansinya terhadap proses pembelajaran. 

Tabel P3 – Implementasi Teaching Factory Pada Proses Produksi 

No 
Nama 

komponen/ 
subkomponen 

Tahapan 
produksi 

Mata Kuliah/ 
Modul/jobsheet 

Peralatan 
Workshop/ 

Studio 
 

Jumlah Jam 
Pemakaian /  

Minggu  

Estimasi Harga 
Pokok 

Produksi  
 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1.        

….        

n. Jig & Fixture Assembly 
saluran 
udara 

Perancangan 
peralatan 
presisi 

CMM Lab. QA 20 jam  … 

 
Keterangan Tabel: 

1) diisikan nama komponen/subkomponen pembentuk produk program dana    
padanan kampus vokasi (matching fund vokasi) 

2) diisikan tahapan-tahapan produksi yang menyatu dengan aktifitas 
pembelajaran 

3) diisikan nama MK/Modul/Jobsheet yang berhubungan dengan proses produksi 
4) diisikan nama perlatan/mesin yang digunakan untuk kegiatan produksi 
5) diisikan nama lab/workshop/studio yang digunakan untuk kegiatan produksi 
6) diisikan jumlah jam pembelajaran yang berhubungan dengan kegiatan produksi 
7) diisikan estimasi HPP per produk yang diusulkan 

 
b) Rencana Pengembangan PUT 

Pada bagian ini dilakukan analisis terhadap kebutuhan peralatan untuk 
menyempurnakan/mengembangkan produk. Analisis ini meliputi kekurangan 
peralatan untuk menghasilkan produk (komponen/sub komponen) dan 
output/outcome yang diharapkan dari penambahan peralatan. Analisis 
dilakukan pada setiap tahapan produksi yang memerlukan peralatan baru 
serta kontribusi setiap alat dalam proses pembelajaran. 

Demikian juga pada bagian ini dijelaskan secara rinci aktifitas dan kebutuhan 
peralatan untuk melaksanakan fungsi pusat unggulan teknologi dan proses 
pembelajaran model teaching factory/teaching industry dalam inovasi produk 
ungulan. 
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Tabel P4 – Analisis Peralatan Baru Untuk Penyempurnaan/Pengembangan Produk 

No Tahap Produksi  
Alat dan 

Spek(eksisting) 
Output 

Urgensi 
Pergantian Alat  

Alat Baru 
(diusulkan) 

Output baru 

Pemanfaatan 
(Praktek / 

pengembangan produk / 
uji) 

1   
     

…. ……           

n CMM  

Ukuran meja 

500 x 500, 

……., ……. 

 1     

 Total           

 

Tabel P5 – Kebutuhan Peralatan Untuk Penyempurnaan/Pengembangan Produk 

No 
Nama 

Peralatan 
Spesifikasi 

Teknis 
Jumlah 

HargaSatuan 
(ribuan rupiah) 

Perkiraan Biaya 
(ribuan rupiah) 

Rencana 
penempatan 

peralatan 

Pemanfaatan 
(Praktek / 

pengembangan 
produk / uji) 

1            

2            

dst            

 Total           

 

Tabel P6 – Rencana Keterlibatan Mahasiswa 

No Produk Nama Mahasiswa Peran 
Tahapan produksi/ 

kegiatan 
Bentuk Luaran 

1      

2      

dst      

 

• Bab III. Luaran dan Kontribusi terhadap IKU 
Pada bagian ini dijelaskan luaran yang dihasilkan dan kontribusinya terhadap 
pencapaian indikator kinerja utama yang akan dicapai pada akhir tahun 2021. 

a) Deskripsi dan Keterbaruan Produk/Jasa 
Pada bagian ini diuraikan jenis produk yang dikembangkan dari hasil 
penelitian dalam aktifitas PUT dan teaching factory serta dijelaskan tingkat 
kemuktahiran produk dan jasa pada masyarakat / pasar 

b) Portofolio Inovasi Produk Dari Tingkat Kesiapterapan Teknologi 
Pada bagian ini dapat diurakan proses pengembangan dan inovasi 
produk/jasa yang telah dilakukan sebelumnya dari tingkat kesiapan teknologi 
yang telah dicapai 

c) Luaran Program Yang Ditargetkan 
Target Jenis luaran pada setiap tahapan produksi yang di usulkan dalam 
rancangan program dan relevansinya terhadap pencapaian IKU. 
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Tabel P7 - Luaran Program yang ditargetkan 

No. Produk 
Tahapan 
Produksi 

Target output 

Kegiatan 

Produksi() Kontribusi IKU, 
Kepmen 3/M/2021 

PTV Mitra 

1       

2       

dst       

 
Keterangan Tabel: 

1) Diisikan nama produk 
2) diisikan tahap produksi, 
3) diisikan target luaran yang diharapkan, 
4) cek list tahapan tersebut dilaksanakan di mana, 
5) diisi kontribusi IKU (tabel 3) yang dapat dicapai dari kegiatan tsb . 

 
• Bab IV. Rencana Anggaran dan Biaya 

Uraikan rincian anggaran biaya yang diusulkan untuk pelaksanaan program tahun 
2021, baik sumber dana yang diusulkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 
(Diksi) maupun sumber dana yang berasal dari dunia kerja/mitra dengan 
menggunakan tabel berikut: 
 

a) Rencana Anggaran dan Biaya 
 

Tabel P8 – Rencana Kegiatan Lokakarya/Workshop/Focus Group Discussion 

No Nama Kegiatan Tujuan Luaran 
Jumlah 
Peserta 

Manfaat 
Estimasi Biaya 

MF PT 

1        

…        

n        

 Total       

 
Tabel P9 – Rencana Pengembangan SDM (Contoh) 

No 
Nama Calon 

Peserta 
Status 

Program 

Studi 
Jenis Pelatihan 

Tempat 

Pelatihan 

Lama 

Pelatihan 

Estimasi Biaya 

MF PT 

1 Schoemann Dosen Tool 

maker 

CMM 

Operation & 

Programming 

PT BCD 

di 

Jakarta 

3 Minggu Rp. - 

2         

dst         

 
Tabel P10 – Estimasi biaya Peralatan untuk pengembangan produk 

No 
Nama 

Peralatan 
Spesifikasi Teknis Jumlah Harga Satuan   Estimasi Biaya   

1 
CMM  

x-y-z-axis Measuring Length, resolution, 
work piece weight, PC controlled, bridge 
style machine  

 1 Rp. 123,- Rp. 123,- 

2          

dst          

 Total         
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Tabel P11 – Rencana Anggaran Biaya  

No 
Tahapan 
Kegiatan 

Komponen biaya Volume 
Sumber Dana 

Diksi PTV Mitra 

1       

2       

dst       

 Total Dana      

 
b) Rencana dan Jadwal Kegiatan 

Pada bagian ini diuraikan jenis dan macam aktifitas yang akan dilakukan 
selama program pengembangan PUT berlangsung hingga akhir tahun 2021 
 

• Lampiran 
Persyaratan administratif 
1. Lembar identifikasi dan pengesahan 
2. Dokumen kerjasama perguruan tinggi dengan dunia kerja dan lampirannya 
3. Pernyataan bermaterai terkait komitmen mitra dalam penyertaan dana padanan 

dalam bentuk tunai dan/atau bentuk lain yang dapat diukur dengan uang (cash/in-
kind). Format surat Pernyataan seperti pada Lampiran 2. 

4. Pernyataan bermaterai dari pimpinan PTV terkait status TKT/MRL produk 
purwarupa/rekacipta yang diajukan dalam program dana padanan kampus vokasi 
(matching fund vokasi). Format surat Pernyataan seperti pada Lampiran 4. 
 

Dokumen Pendukung 
1. Profil Mitra 
2. Biodata Tim Pelaksana yang menunjukkan rekam jejak sesuai dengan program 

yang diusulkan 
3. Pernyataan bermaterai terkait komitmen pengguna resource sharing (jika ada) 
4. Pernyataan bermaterai bahwa pengusul tidak sedang studi lanjut atau mengikuti 

kegiatan akademik lain (format seperti pada Lampiran 3) 
5. Pengaturan kepemilikan kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights, IPR) 

diserahkan sesuai perjanjian/komitmen antara perguruan tinggi dan dunia 
kerja/mitra sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  
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Kerangka proposal Hilirisasi Produk diharapkan dapat mengikuti struktur sebagai berikut: 
• Halaman judul/cover  
• Halaman identifikasi dan pengesahan 

(Format halaman identifikasi dan pengesahan seperti pada Lampiran 1) 
• Daftar isi 
• Ringkasan eksekutif (maksimum 1 halaman) 
• Bab I. Latar Belakang 

Pada bagian ini disampaikan pentingnya program hilirisasi yang akan dilakukan untuk 
menyelesaikan permasalahan yang ada dan dihadapi oleh dunia kerja dengan 
memanfaatkan hasil inovasi yang telah dihasilkan oleh PTV. Pada bagian ini juga harus 
dijelaskan manfaat program hilirisasi untuk PTV dalam rangka penciptaan ekosistem 
Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan untuk mendukung pencapaian Indiaktor 
Kinerja Utama yang relevan.  

• Bab II. Tujuan 
 Pada bagian ini disampaikan tujuan spesifik yang akan dicapai dengan kegiatan yang 

diusulkan, baik dalam perspektif PTV ataupun mitra dan dapat menggambarkan 
hubungan timbal balik keduanya. 

• Bab III. Usulan Program 
Pada bagian ini dijelaskan rancangan peta jalan (roadmap) yang menggambarkan 
tahapan kegiatan yang sudah dilaksanakan, sedang dilaksanakan dan akan 
dilaksanakan dalam proses menghasilkan produk, standarisasi produk, serta tahapan 
komersialisasi oleh mitra.  

Rancangan peta jalan (roadmap) harus menggambarkan rekam jejak dalam 
melaksanakan serangkaian penelitian sesuai dengan kapasitas dan kemampuan PTV 
untuk pengembangan produk inovasi yang memberikan kontribusi nyata kepada 
permasalahan dunia kerja. PTV juga perlu menjelaskan upayanya dalam 
mengintegrasikan riset terapan tersebut ke dalam proses pembelajaran.  

Kerjasama-kerjasama yang dilakukan dengan dunia kerja terutama dalam melakukan 
serangkaian penelitian untuk menghasilkan produk unggulan dan proses 
pembelajaran juga harus disampaikan pada bagian ini. Berdasarkan pada rekam jejak 
dalam melaksanakan penelitian terapan untuk mengembangkan produk unggulan 
yang dipilih, PTV harus menjelaskan tahapan yang sedang dan akan dilaksanakan 
untuk pengembangan produk inovasi yang mencakup rancangan standarisasi untuk 
mendorong/mempercepat hilirisasi/komersialisasi produk purwarupa/rekacipta 
yang dihasilkan agar dapat diterima oleh dunia kerja dan masyarakat (TKT 9) dan 
integrasi kegiatan ke dalam model pembelajaran teaching factory/teaching industry. 
Keterlibatan dan kontribusi mitra sesuai dengan kapasitasnya pada kegiatan yang 
akan dilaksanakan dan rencana komersialisasi ke depannya oleh mitra harus menjadi 
bagian rancangan peta jalan yang utuh.  

• Bab IV. Metode dan Pelaksanaan Program 
Pada bagian ini diuraikan secara rinci metode dan tahapan pelaksanaan kegiatan yang 
diusulakn dan merupakan penjabaran lebih rinci dari rancangan peta jalan (roadmap) 
dan peran masing-masing pelaksana (dunia kerja/mitra, dosen dan mahasiswa) pada 
setiap tahapan kegiatan. 

PTV juga harus menjelaskan secara rinci rencana integrasi tahapan kegiatan yang 
mencakup tahapan strandarisasi produk dan tahapan produksi purwarupa/rekacipta, 
pada proses pembelajaran yang relevan untuk mencapai kompetensi lulusan, 

B. Format Usulan Hilirisasi Produk 
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memenuhi capaian pembelajaran dan mendukung tercapainya indikator kinerja 
utama yang ditargetkan.  

Untuk melengkapi uraian metode dan pelaksanaan program disarankan untuk 
menggunakan Tabel-tabel berikut. Selain itu, PTV harus menjelaskan koordinasi 
program di internal institusi dan koordinasi kerja dengan mitra dunia kerja beserta 
tahapan dan mekanisme pengelolaan serta sistem evaluasi/monitoring program.  
 
Tabel P1 – Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Tim Pelaksana 

No. 
Tahapan 

Pelaksanaan 
Nama Pelaksana 

Institusi 
Pelaksana  

Peran 
pelaksanan 

Output 
(komponen/subkomponen) 

PTV Mitra    

1.       

...       

…... Assembly saluran 
udara 

Mahasiswa sem 
3 a.n Joni 

√  Operator 
CMM  

………. 

N Akumulasi  Nama sub 
komponen/komponen/produk 

 
 

Tabel P2 – Penerima Manfaat 
No. Kelompok Penerima Manfaat  Peran Penerima Manfaat dalam kegiatan Produksi  Jumlah Orang  

1.    

… …   

n. Mahasiswa Prodi Tool Maker 
pada jurusan T. Manufaktur 

 48 orang / 
tahapan  

 
 

Tabel P3 – Sumber Daya Yang Dibutuhkan 

No. 
Tahapan produksi   

(1) 

Sumber daya yang dibutuhkan  

Bahan  
(2) 

Peralatan 
(3) 

Workshop/Studio (4) 
Anailisa & pengujian  

(5) 

PTV Mitra PTV Mitra PTV Mitra PTV Mitra 

1. ….         

… …         

n. Proses pembuatan poros - - √ - - √ √ √ 

 
Keterangan Tabel: 
(1) Pada kolom 1 dituliskan tahapan proses produksi yang akan dibuatkan standar 
(2) Pada kolom 2 s.d. 5 diberi tanda centang sumber daya yang digunakan serta 

sumbernya 
 

• Keterlibatan Mahasiswa 
Sebutkan peran dan luaran mahasiswa dalam kegiatan yang diusulkan  
 

Tabel P4 – Rencana Keterlibatan Mahasiwa 

No Nama Mahasiswa Peran Tahapan produksi/ kegiatan Bentuk Luaran 

1.     

2.     

dst     

 
• Luaran dan Kontribusi Terhadap IKU 

Pada bagian ini dijelaskan luaran yang dihasilkan dan indikator kinerja utama yang 
relevan dan ditargetkan akan dicapai pada akhir tahun 2021 dengan menggunakan 
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Tabel-tabel di bawah. Deskripsi luaran menunjukkan bukti bahwa produk/purwarupa 
yang dihasilkan telah memenuhi indikator-indikator TKT yang ingin ditingkatkan, atau 
target luaran proses hilirisasi dengan sistem yang benar dan teruji serta terbukti 
melalui keberhasilan pengoperasian dalam skala komersial. 
 
Tabel P5 - Luaran Program yang ditargetkan 

No. Produk 
Tahapan 
Produksi 

Target output 
Kegiatan Produksi() Kontribusi IKU, Kepmen 

3/M/2021 
PTV Mitra 

1.       

2.       

dst       

 
 

• Bab. V Rencana Anggaran Biaya 
Uraikan rincian anggaran biaya yang diusulkan untuk pelaksanaan program tahun 
2021, baik sumber dana yang diusulkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 
(Diksi) maupun sumber dana yang berasal dari dunia kerja/mitra dengan 
menggunakan tabel berikut: 
 
Tabel P6– Estimasi Biaya Proses Produksi 

No. 
Tahapan produksi   

(1) 

Estimasi biaya  
Estimasi biaya  

(6) 
Bahan  

(2) 
Peralatan 

(3) 
Anailisa & 

pengujian (4) 
Workshop/Studio 

(5) 

PTV Mitra PTV Mitra PTV Mitra PTV Mitra PTV Mitra 

1. ….           

…. ….           

n. Proses pembuatan 
poros 

- - Rp. A - - Rp. B Rp. C  Rp. D Rp. X  Rp. Y  

 Total           

 
Keterangan Tabel: 
(1) Pada kolom 1 diisikan tahapan proses produksi yang akan dibuatkan standar 
(2) Pada kolom 2 s.d. 6 diisikan estimasi biaya yang dibutuhkan untuk merealisasikan 

tahapan produksi 
 
Tabel P7 – Rencana Kegiatan Lokakarya/Workshop/Focus Group Discussion 

No Nama Kegiatan Tujuan Luaran 
Jumlah 
Peserta 

Manfaat 
Estimasi Biaya 

MF PT 

1        

2        

dst        

 Total       
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Tabel P8 – Rencana Pengembangan SDM (Contoh) 

No 
Nama Calon 

Peserta 
Status 

Program 

Studi 
Jenis Pelatihan 

Tempat 

Pelatihan 

Lama 

Pelatihan 

Estimasi Biaya 

MF PT 

1 Schoemann Dosen Tool 

maker 

CMM 

Operation & 

Programming 

PT BCD di 

Jakarta 

1 Minggu   

.....         

n         

 
Tabel P9– Rencana Anggaran Biaya  

No. Kegiatan 
Komponen 

biaya 
Volume 

Sumber Dana 

Diksi PTV Mitra 

1.       

2.       

dst       

 Total Dana      

 
• Jadwal 

Sajikan jadwal pelaksanaan program sampai dengan Desember 2021 
 

• Lampiran 
Persyaratan administratif 
1. Lembar identifikasi dan pengesahan 
2. Dokumen Kerjasama perguruan tinggi dengan dunia kerja dan Lampirannya 
3. Pernyataan bermaterai terkait komitmen mitra dalam penyertaan dana 

padanan dalam bentuk tunai dan/atau bentuk lain yang dapat diukur dengan 
uang (cash/in-kind). Format surat Pernyataan seperti pada Lampiran 2. 

4. Pernyataan bermaterai dari pimpinan PTV terkait status TKT/MRL produk 
purwarupa/rekacipta yang diajukan dalam program dana padanan kampus 
vokasi (matching fund vokasi). Format surat pernyataan seperti pada Lampiran 
4. 

5. Pernyataan bermaterai dari ketua tim pengusul yang menyatakan tim pengusul 
atas nama PTV. 

 
Dokumen Pendukung 

1. Profil Mitra 
2. Biodata Tim Pelaksana yang menunjukkan rekam jejak sesuai dengan program 

yang diusulkan 
3. Pernyataan bermaterai terkait komitmen pengguna resource sharing (jika ada) 
4. Pernyataan bermaterai bahwa pengusul tidak sedang studi lanjut atau 

mengikuti kegiatan akademik lain (format seperti pada Lampiran 3) 
5. Pengaturan kepemilikan kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights, IPR) 

diserahkan sesuai perjanjian/komitmen antara perguruan tinggi dan dunia 
kerja/mitra sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  
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Kerangka proposal Startup Kampus Vokasi diharapkan dapat mengikuti struktur 
sebagai berikut: 
• Halaman judul/cover  
• Halaman identifikasi dan pengesahan 
 (Format halaman identifikasi dan pengesahan seperti pada Lampiran 1) 
• Daftar isi 
• Ringkasan eksekutif (maksimum 1 halaman) 
• Bab I. Latar Belakang  

Pada bagian ini pengusul harus menggambarkan rekam jejak dalam melaksanakan 
serangkaian penelitian sesuai dengan kapasitas dan kemampuan PTV untuk 
menghasilkan produk unggulan, menyampaikan rekam jejak pengujian dan 
standarisasi produk yang telah dilakukan, peruntukan dan pemanfaatan produk 
unggulan PTV oleh mitra. Dalam rangka mendukung Program MB-KM, pada bagian 
ini juga harus dijelaskan manfaat program startup untuk PTV dalam rangka 
penciptaan ekosistem Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan untuk mendukung 
pencapaian Indiaktor Kinerja Utama yang relevan.  

• Bab II. Tujuan dan Manfaat 
 Pada bagian ini disampaikan tujuan dan manfaat spesifik yang akan dicapai dengan 

kegiatan startup yang diusulkan, baik oleh Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV) ataupun 
mitra dan dapat menggambarkan hubungan timbal balik keduanya. Pada bagian ini 
disampaikan kebermanfaatan kegiatan startup pada terciptanya produk rekacipta 
buatan dalam negeri, lapangan pekerjaan, peningkatan ekonomi lokal, 
meningkatkan pemasukan pajak, dan penghematan devisa dari subtitusi produk 
yang selama ini diimpor dan manfaatnya untuk perguruan tinggi dalam menciptakan 
ekosistem Merdeka Belajar-Kampus Merdeka untuk mencapai Indikator Kinerja 
Utama. 

• Bab III. Usulan Program 
Pada bagian ini disampaikan rencana pengembangan produk dan standarisasinya, 
rencana kerjasama dengan dunia kerja untuk pengembangan produk, 
mengembangkan kemanfaatan (memperluaas mitra dan jaringan) dan proses 
komersialisasi. Bagian ini, PTV harus dapat menjelaskan potensi pasar dan kapasitas 
produksi yang dapat dilakukan serta upaya untuk meningkatkan kapasitas 
produksi(bila ada). Serta juga menjelaskan hasil komersialisasi produk yang 
mendorong kemandirian PTV dalam mendukung penyelenggaraan pembelajaran 
yang mendukung keberlanjutan teaching factory/teaching industry di PTV 
(menjelasakan kemanfaatan startup kampus vokasi untuk keberlanjutan proses 
produksi dan mendukung pembelajaran berbasis produk). 
 
Lebih rinci tahap pengembangan dan komersialisasi produk, mencakup 
pengembangan dan/atau penguatan: standarisasi, proses produksi dengan sistem 
yang benar dan teruji dalam skala komersial agar dapat diterima oleh dunia kerja 
dan masyarakat. Komersialisasi mendorong kemandirian PTV dalam 
penyelenggaraan pembelajaran teaching factory/teaching industry. Rencana bisnis 
dan keterlibatan serta kontribusi mitra sesuai dengan kapasitasnya pada startup 
yang akan dilaksanakan harus diuraikan pada bagian ini. Uraian rencana bisnis paling 
sedikit mencakup: 

1. Aspek Pengembangan dan Standarisasi Produk 
a) Deskripsi Produk; 
b) Nilai Keterbaharuan Produk dalam pengembangan produk; 
c) Rencana Pengembangan Standarisasi Produk; 

C. Format Usulan Startup Kampus Vokasi 
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d) Rancangan Pengembangan Produk dan Bill of Materials; 
e) Spesifikasi Teknis Detail; 
f) Alur Proses Produksi dan Bill of Process; 
g) Relevansi Proses Produksi dengan Proses Pembelajaran; 
h) Hasil Pengujian / Kalibrasi Produk. 
 

2. Aspek Potensi Pasar 
a) Portofolio dari Market Readiness Level (MRL 1 – 5) 
b) Analisis Permintaan dan Penawaran 
c) Analisis Harga Pokok Produksi/Penjualan  
d) Analisis Quality Function Deployment; 
e) Analisis SWOT terkait Keunggulan dan Kelemahan Produk; 
f) Analisis Rantai Pasok dan Total Kandungan Dalam Negeri (TKDN) produk 

(untuk produk berupa barang); 
g) Rangkuman Studi Kelayakan Komersialisasi Produk (IRR) 
h) Analisis Lifetime Product 

 
• Bab IV. Metode dan Pelaksanaan Program 

Pada bagian ini diuraikan secara rinci metode dan tahapan pelaksanaan kegiatan 
yang diusulkan dan merupakan penjabaran lebih rinci dari rancangan peta jalan 
(roadmap) dan peran masing-masing pelaksana (dunia kerja/mitra, dosen dan 
mahasiswa) pada setiap tahapan kegiatan. 

PTV juga harus menjelaskan secara rinci rencana integrasi tahapan kegiatan yang 
mencakup tahapan strandarisasi produk dan tahapan produksi purwarupa/rekacipta 
dengan sistem yang benar dan teruji serta pengoperasian dalam skala komersial, 
pada proses pembelajaran yang relevan untuk mencapai kompetensi lulusan, 
memenuhi capaian pembelajaran dan mendukung tercapainya indikator kinerja 
utama yang ditargetkan.  

 
Tabel P1 - Tahapan Pelaksanaan Kegiatan dan Tim Pelaksana 

No. Tahapan Pelaksanaan Nama Pelaksana Prodi PTV 
Peran 

pelaksana 
Output 

(komponen/subkomponen) 

  

1.      

...      

n. Akumulasi Tahapan Pelaksanaan Nama produk 

 
Tabel P2 – Analisis Peralatan Baru Untuk Penyempurnaan Produk 

No Tahap Produksi  Alat dan Spek (eksisting) Output Urgensi Pergantian Alat  
Alat Baru 

(diusulkan) 
Output baru 

1       

2           

n.       

 Total          
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• Keterlibatan Mahasiswa 
Sebutkan peran dan luaran mahasiswa dalam kegiatan yang diusulkan  

 
Tabel P3 – Rencana Keterlibatan Mahasiwa 

No Nama Mahasiswa Peran Tahapan produksi/ kegiatan Bentuk Luaran 

1.     

2.     

dst     

 
• Luaran dan Kontribusi Terhadap IKU 

Pada bagian ini dijelaskan luaran yang dihasilkan dan indikator kinerja utama yang 
akan dicapai pada akhir tahun 2021. Deskripsi luaran menunjukkan bukti bahwa 
produk yang dihasilkan telah memenuhi indikator-indikator start-up dengan sistem 
yang benar dan teruji serta terbukti melalui keberhasilan pengoperasian dalam skala 
komersial. 

  
Tabel P4 – Luaran Program yang ditargetkan 

No. Produk 
Tahapan 
Produksi 

Target output 
Kegiatan Produksi() Kontribusi IKU, Kepmen 

3/M/2021 
PTV Mitra 

1.       

2.       

dst       

 
• Rencana Anggaran Biaya 

Uraikan rincian anggaran biaya yang diusulkan untuk pelaksanaan program tahun 
2021, baik sumber dana yang diusulkan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 
(Diksi) maupun sumber dana yang berasal dari dunia kerja/mitra dengan 
menggunakan tabel berikut: 

 
Tabel P5 – Rencana Kegiatan Lokakarya/Workshop/Focus Group Discussion 

No Nama Kegiatan Tujuan Luaran 
Jumlah 
Peserta 

Manfaat 
Perkiraan Biaya 

MF PT 

1        

2        

dst        

 Total       
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Tabel P6 – Rencana Pengembangan SDM (Contoh) 

No 
Nama Calon 

Peserta 
Status 

Program 

Studi 
Jenis Pelatihan 

Tempat 

Pelatihan 

Lama 

Pelatihan 

Estimasi Biaya 

MF PT 

1 Schoemann Dosen Tool 

maker 

CMM 

Operation & 

Programming 

PT BCD di 

Jakarta 

1 Minggu   

.....         

dst         

 
Tabel P7 – Estimasi Biaya Peralatan Untuk Penyempurnaan Produk 

No 
Nama 

Peralatan 
Spesifikasi Teknis Jumlah 

HargaSatuan 
(ribuan rupiah) 

Perkiraan Biaya 
(ribuan rupiah) 

Rencana 
penempatan 

peralatan 

Pemanfaatan 
(Praktek / 

pengembangan 
produk / uji) 

1            

2            

dst            

 Total           

 
 
Tabel P8 – Rencana Anggaran Biaya  

No Tahapan Kegiatan Komponen biaya Volume 
Sumber Dana 

Diksi PTV Mitra 

1.       

2.       

dst       

 Total Dana      

 
• Jadwal 
 Sajikan jadwal pelaksanaan program sampai dengan Desember 2021 
 
• Lampiran 

Persyaratan administratif 
1. Lembar identifikasi dan pengesahan 
2. Dokumen kerjasama perguruan tinggi dengan dunia kerja dan lampirannya 
3. Dokumen rencana bisnis untuk startup yang dibangun oleh perguruan tinggi 

bekerja sama dengan dunia kerja 
4. Pernyataan bermaterai terkait komitmen mitra dalam penyertaan dana padanan 

dalam bentuk tunai dan/atau bentuk lain yang dapat diukur dengan uang 
(cash/in-kind). Format surat Pernyataan seperti pada Lampiran 2. 

5. Pernyataan bermaterai dari pimpinan PTV terkait MRL produk 
purwarupa/rekacipta yang diajukan dalam program dana padanan kampus vokasi 
(matching fund vokasi). Format surat Pernyataan seperti pada Lampiran 4. 

6. Pernyataan bermaterai dari ketua tim pengusul yang menyatakan tim pengusul 
atas nama PTV. Format surat Pernyataan seperti pada Lampiran 5. 
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Dokumen Pendukung 
1. Profil Mitra 
2. Biodata Tim Pelaksana yang menunjukkan rekam jejak sesuai dengan program 

yang diusulkan 
3. Pernyataan bermaterai terkait komitmen pengguna resource sharing (jika ada) 
4. Pernyataan bermaterai bahwa pengusul tidak sedang studi lanjut atau mengikuti 

kegiatan akademik lain (format seperti pada Lampiran 3) 
5. Pengaturan kepemilikan kekayaan intelektual (Intellectual Property Rights, IPR) 

diserahkan sesuai perjanjian/komitmen antara perguruan tinggi dan dunia 
kerja/mitra sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.  

 

X. Administrasi dan Jadwal 

No. Kegiatan/Tahapan Waktu 

1. Pembukaan Pendaftaran dan Penerimaan 
Proposal 

25 Mei – 30 Juni 2021 

2. Workshop Penyusunan Proposal Pra-Seleksi 25 Mei – 25 Juni 2021 

3. Seleksi Program Dana Padanan Kampus Vokasi 
(Matching Fund Vokasi) 

1 Juli – 14 Juli 2021 

4. Penetapan dan Pengumuman Penerima Dana 
Padanan Kampus Vokasi (Matching Fund Vokasi) 

15 Juli - 20 Juli 2021  
 

5. Bimbingan Teknis, Surat Komitmen Perguruan 
Tinggi dan Penandatanganan Kontrak dengan 
Perguruan Tinggi 

21 Juli – 23 Juli 2021 

6. Pelaksanaan Program 26 Juli – 15 Desember 2021 

7. Monitoring dan Evaluasi Nopember 2021 

10. Laporan Akhir  15 Desember 2021 
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Lampiran 
Lampiran 1: Halaman Identitas dan Pengesahan 

 
 
 

FORMAT HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN 
  
 
1. Nama Perguruan Tinggi :  ___________________________________  
2. Penanggung Jawab (Rektor/Direktur) :  ___________________________________  
 N a m a :  ___________________________________  
 Alamat :  ___________________________________  
 Telepon Kantor :  ___________________________________  
 Telepon Genggam (Whatsapp) :  ___________________________________  
 e-mail :  ___________________________________  
    
4. Ketua Pelaksana/Task Force   
 N a m a :  ___________________________________  
 Alamat :  ___________________________________  
 Telepon Kantor :  ___________________________________  
 Telepon Genggam (Whatsapp) :  ___________________________________  
 e-mail :  ___________________________________  

 
5. Mitra : 1. 
   2. dst 

 
6. Jumlah Mahasiswa Terlibat  :  ___________________________________  
    
    

 Penanggung Jawab, 
<Rektor/Direktur...................> 

 
 

<TTD + CAP> 
 
 

( .............Nama..................) 
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Lampiran 2: Pernyataan Bermaterai Komitmen Dunia Kerja 
 

FORMAT PERNYATAAN BERMATERAI TERKAIT KOMITMEN DUNIA KERJA UNTUK 
PENYERTAAN DANA PADANAN DAN/ATAU BENTUK LAIN  

  
Kop Surat Dunia Kerja 

PERNYATAAN 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama : ………………………………………………………………… 

Nama Dunia Kerja : ………………………………………………………………… 

Jabatan :     …………………………………………………………………,                                                                                 

 
dengan ini menyatakan BERSEDIA untuk memberikan dana padanan atas usulan proposal 
pendanaan Program Dana Padanan Kampus Vokasi (Matching Fund Vokasi) Tahun 2021 
dari: 
 

Nama Pengusul : ……………………………………………………….. 

Institusi Pengusul : ……………………………………………………….. 

Judul Program Usulan : ……………………………………………………….. 

Usulan Dana Program : Rp…………………………..  

Dana Padanan dari Dunia 
Kerja 

: Rp………………………….. 

 
Adapun peruntukan dana padanan yang kami berikan dapat digunakan untuk: 

No Komponen Pembiayaan 
Bentuk Bantuan 

Dana Tunai In-kind 

1    

2    

3    

….    

 
Demikian Pernyataan ini kami buat tanpa paksaan dari pihak manapun untuk 
dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari kami melanggar 
Pernyataan ini, maka kami bersedia diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

 
Kota…, …..tanggal 

Pimpinan Dunia 
Kerja 

 
Materai 10.000  

Cap+stempel Institusi 
 

Nama 
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Lampiran 3: Pernyataan Bermaterai Tidak Sedang Studi Lanjut 
 

PERNYATAAN BERMATERAI BAHWA PENGUSUL TIDAK SEDANG STUDI LANJUT ATAU 
MENGIKUTI KEGIATAN AKADEMIK LAIN 

  
Kop Surat Perguruan Tinggi 

 

 
PERNYATAAN 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama Dosen Pengusul : ……………………………………………………… 
Nama Perguruan Tinggi : ……………………………………………………… 
NIDN/NIDK : …………………………………………..…………..                                                                                             
Judul Proposal Usulan Program Dana Padanan 
Kampus Vokasi (Matching Fund Vokasi) 

: ………………………………………………………….... 

 
dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang melanjutkan pendidikan formal atau 
mengikuti kegiatan akademik lainnya seperti yang dipersyaratkan dalam Panduan 
Program Dana Padanan Kampus Vokasi (Matching Fund Vokasi). 
 
Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. Apabila pernyataan ini di kemudian hari diketahui tidak benar, 
saya bersedia menerima segala tindakan/keputusan yang diambil/ditetapkan oleh 
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi termasuk mengembalikan seluruh atau sebagian 
dana bantuan.  

                       
Kota …., … tanggal 
Pengusul 

 
Materai 10.000 

 
Nama 
NIP  
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Lampiran 4: Pernyataan Bermaterai Tingkat Kesiapan Teknologi produk inovasi 

 

  
Kop Surat Perguruan Tinggi 

 

 
PERNYATAAN 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama Dosen Pengusul Utama : ……………………………………………………… 
Nama Perguruan Tinggi : ……………………………………………………… 
NIDN/NIDK : …………………………………………..………….                                                                                             
Judul Proposal Usulan Program Dana 
Padanan Kampus Vokasi (Matching 
Fund Vokasi)  

: ……………………………………………………… 

 
dengan ini menyatakan bahwa produk yang diusulkan memiliki: 

1.  Technology Readiness Level (TRL)*  
(Tingkat kesiapterapan Teknologi/TKT) 

Level ........ (....................) 

2.  Marketing Readiness Level (MRL) ** 
(Tingkat Kesiapterapan Pemasaran/TKP) 

Level ........ (....................) 

 
Sebagai bukti ketersiapan pada tabel diatas, terlampir hasil evaluasi yang dilakukan 
dengan mengacu pada lembar evaluasi yang bersumber dari .................................... 
 
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. Apabila pernyataan ini di kemudian hari diketahui tidak 
benar, saya bersedia menerima segala tindakan/keputusan yang diambil/ditetapkan 
oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi termasuk mengembalikan seluruh atau 
sebagian dana bantuan.  
 
 

                       
Mengetahui  

Pemimpin PT 

Rektor/Direktur 
 

<TTD + CAP> 
 

Nama  

NIP/NIDN/NIDK 

Kota …., … tanggal 

Dosen Pengusul 

 

Materai 10.000 

 

Nama 

NIP/NIDN/NIDK 
 

 

*) http://tkt.ristekbrin.go.id/indikator 

**) http://ringkas.kemdikbud.go.id/MRLGuide  (halaman 7)  

  

http://ringkas.kemdikbud.go.id/MRLGuide
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Lampiran 5: Pernyataan Bermaterai Tim Pengusul Atas Nama Institusi 
PERNYATAAN BERMATERAI BAHWA TIM PENGUSUL ADALAH ATAS NAMA INSUTUSI 

  
Kop Surat Perguruan Tinggi 

 

 
PERNYATAAN 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama Dosen Pengusul : ……………………………………………………… 
Nama Perguruan Tinggi : ……………………………………………………… 
NIDN/NIDK : …………………………………………..…………..                                                                                             
Judul Proposal Usulan Program Dana Padanan 
Kampus Vokasi (Matching Fund Vokasi) 

: ………………………………………………………….... 

 
dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai ketua tim pengusul merupakan dan tidak 
bisa dipisahkan dari Perguruan Tinggi Vokasi penyelenggara pendidikan tinggi vokasi di 
bawah binaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi seperti yang 
dipersyaratkan dalam Panduan Program Dana Padanan Kampus Vokasi (Matching Fund 
Vokasi). 
 
Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan 
sebagaimana mestinya. Apabila pernyataan ini di kemudian hari diketahui tidak benar, 
saya bersedia menerima segala tindakan/keputusan yang diambil/ditetapkan oleh 
Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi termasuk mengembalikan seluruh atau sebagian 
dana bantuan.  

                       
      
 

Mengetahui Rektor / Direktur  
Perguruan Tinggi Vokasi  

 
 
 
 

Nama  
NIP 

 

Kota …., tanggal … / ... /2021 
Pengusul 

 
 

Materai 10.000 
 

Nama 
NIP 
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Demi kemajuan bangsa dan negara kita, mari bersama-sama kita laksanakan 
program ini dengan sebaik-baiknya. Jangan Takut Lapor Kasus Pungli. Jika 
dinilai sudah memiliki cukup bukti, laporan akan diteruskan ke kelompok kerja 
(pokja) penindakan. Laporan yang dinilai belum memiliki cukup bukti akan 
ditangani oleh pokja intelijen. Silahkan lapor dengan menghubungi: 

SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR 

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110 
Email  : lapor@saberpungli.id  
Call Center : 0821 1213 1323  
SMS  : 1193  
Telp  : 0856 8880 881 / 0821 1213 1323  
No Fax  : 021-3453085 
Website  : www.saberpungli.id 

Jadikanlah wadah ini sebagai alat aspirasi rakyat yang disampaikan dengan 
bahasa, sudut pandang, dan dukungan positif. Wadah ini terbuka untuk 
siapapun yang hendak melakukan pelaporan. Apabila ada kekurangan dan 
keterbatasan dalam hal proses pelaporan di aplikasi kami, mohon diinformasikan 
agar segera dilakukan perbaikan. 

DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA SIAPAPUN YANG 
TERKAIT DENGAN BANTUAN PEMERINTAH  

PADA DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN VOKASI  


