
“Peningkatan Kualitas Pembelajaran 
Pendidikan Tinggi Vokasi melalui Kemitraan 

Strategis dengan Industri” 



Latar Belakang

• Pengembangan sumber daya manusia merupakan
fondasi untuk meningkatkan daya saing bangsa. 

• Peningkatan daya saing di ukur melalui kompetensi SDM 
(lulusan) salah satunya adalah Pendidikan Tinggi Vokasi
(Dikti Vokasi)

• Peningkatan dan Pengembangan kompetensi SDM salah 
satunya melalui peningkatan sistem pembelajaran pada 
tingkat Pendidikan. 



Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi menetapkan
kebijakan Pendidikan berbasis Kerjasama industry 
melalui ; 

a. Peningkatan peran dan kerjasama industri dalam pendidikan 
tinggi vokasi;

b. Reformasi penyelenggaraan pendidikan tinggi vokasi; 
c. Peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik/instruktur 

vokasi; 
d. Penguatan sistem sertifikasi kompetensi; dan 
e. Penguatan tata kelola pendidikan tinggi vokasi.



Program Penguatan Program Studi
• Pendidikan Vokasi sebagai pilar peningkatan kompetensi SDM Indonesia, memiliki

peran startegis.
• Program Studi menjadi bagian penting dalam proses menyiapkan SDM berkompeten.
• Peningkatan system pembelajaran Program studi dapat mengakselarasi SDM unggul

dan Tangguh. 
• Program penguatan prodi Pendidikan Tinggi Vokasi

• Mendorong prodi vokasi untuk mampu menjadi problem solver masalah bangsa
• Mendorong prodi vokasi menghasilkan lulusan yang memiliki kompentensi yang Link & Match 

dengan kebutuhan industry
• Membantu pengembangan dan penguatan prodi vokasi untuk dapat mencapai keunggulan

spesifik melalui perbaikan/ up date system pembelajaran secara holistic untuk input-proses-
output-outcome

• Sebagai penciri prodi vokasi, ketrampilan merupakan kompetensi inti yang harus di dukung
peralatan praktek teaching factory/teaching industry sebagai upaya mencapai kompetensi yang di 
butuhkan user



Tujuan dan Sasaran Program
• Tujuan

untuk memfasilitasi dan mendorong peningkatan kualitas
pembelajaran pendidikan tinggi vokasi melalui kemitraan
strategis dengan industri melalui bantuan sarana-
prasarana Pendidikan dan membangun kemitraan dengan
industri.

• Sasaran
Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan pendidikan
vokasi di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan 
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 



Diskripsi Program

• Program ini bersifat kompetitif yang berbasis pada usulan 
proposal program studi oleh Perguruan Tinggi Negeri yang 
menyelenggarakan pendidikan vokasi. 

• Setiap PTN yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dapat 
mengusulkan maksimum 4 (empat) proposal yang diperoleh
dari hasil seleksi internal, dan masing-masing usulan proposal
program studi harus mempunyai bidang fokus yang berbeda. 

• Program yang di usulkan harus mempunyai relevansi dan 
mendukung kompetensi inti prodi pengusul



Bidang yang di kompetisikan
Penguatan program studi mencakup 4 (empat) bidang Pekerjaan, yaitu:
1. Bidang Pekerjaan Permesinan dan Konstruksi (Machinery and 

Construction) 
Rumpun ilmu program studi yang dapat berkontribusi pada bidang
pekerjaan permesinan dan konstruksi.

2. Bidang Pekerjaan Ekonomi Kreatif (Creative Economy) 
Rumpun ilmu program studi yang dapat berkontribusi pada bidang
pekerjaan ekonomi kreatif. 

3. Bidang Pekerjaan Hospitality
Rumpun ilmu program studi yang dapat berkontribusi pada bidang
pekerjaan hosptality. 

4. Bidang Pekerjaan Layanan Perawatan (Care Services) 
Rumpun ilmu program studi yang dapat berkontribusi pada bidang
pekerjaan Care Services. 



Alur Program Penguatan Prodi



Ruang Lingkup Program

1. Peningkatan Kualitas Pembelajaran melalui Kemitraan strategis 
dengan Industri

Membangun keunggulan spesifik program studi untuk menghasilkan lulusan dengan 
kompetensi yang spesifik memenuhi kebutuhan user.

2. Peningkatan Sarana Prasarana
Meningkatkan kualitas sarana prasarana untuk memenuhi standar penyelenggaraan 
kurikulum yang relevan dalam proses pembelajaran vokasi melalui teaching
factory/Teaching Industry

3. Kemitraan Lembaga dan Industri melalui Co-Working Space
Membangun Link & Match
• Pengembangan: kurikulum, peralatan praktek mahasiswa serta kesempatan magang bagi 

mahasiswa di industri serta kesiapan menyerap produk hasil praktek mahasiswa,
• Kerjasama dalam penyelesaian permasalahan di indutsri (problem–solving) serta

pengembangan dan inovasi produk melalui Riset Terapan dan Inovasi (Co-Working Space).



Target Indikator Kinerja
No Indikator Kinerja Utama Satuan

1. Roadmap pengembangan prodi/departemen/fakultas/sekolah (20 th yad), Perencanaan pengembangan ini
mencakup minimal: 
1. Pengembangan dan inovasi akademik
2. Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Pengembangan Infrastuktur dan Sarana Prasarana (sangat disarankan sampai dengan berwujud DED)
4. Pengembangan kemitraan dengan Industri dan Dunia Kerja
5. SOTK Pendidikan Vokasi di masing-masing perguruan tinggi

Dokumen

2. Kurikulum yang didukung oleh Industri dan Dunia Kerja Program Studi
3. Pemantapan komitmen kemitraan Industri dan Dunia Kerja, yang mencakup:

1. Lulusan yang terserap di Industri / Dunia Kerja dengan kurikulum sebagai mana disebut di nomor 2 Orang
2. Mahasiswa yang terserap dalam program magang selama minimal 6 bulan, atau 1 semester Orang
3. Praktisi/pakar/professional dari Industri / Dunia Kerja mengajar di kampus sebagai dosen tamu (MK

Teori dan MK Praktek, minimal 50 jam/prodi/semester
Orang

4. Pengembangan sumber daya manusia pendidikan tinggi vokasi, yang mencakup:
1. Dosen dan/atau instruktur yang mengikuti pelatihan yang pematerinya berasal dari Industri/ Dunia Kerja

dan mendapatkan sertifikasi kompetensi.
Orang

2. Pimpinan unit yang mendapatkan pelatihan kepemimpinan dan perencanaan stratejik Orang



Target Indikator Kinerja
No Indikator Kinerja Utama Satuan

5. Penguatan inovasi pada pendidikan tinggi vokasi, yang mencakup:
1. Jumlah riset terapan yang berupa produk/prototype/kajian/kreasi seni dan budaya, yang memiliki

kemanfaatan serta dihilirkan ke pasar, atau industri, atau masyarakat, atau pemerintah, atau ke
stakeholder lainnya.

Produk

2. Program berbasis riset terapan atau pengabdian masyarakat dalam rangka tanggap darurat COVID-19 Kegiatan
6. Penguatan program pembelajaran dan kemahasiswaan, yang mencakup:

1. Mahasiswa baru melalui jalur prestasi (Olahraga, Seni, Budaya, Sosial Humaniora, Iptek) minimal level
provinsi

Orang

2. Mahasiswa yang mengambil atau memilih kegiatan kreatif dan kolaboratif di luar kampus, minimal
selama 1 semester. (tidak termasuk program magang di Industri/Dunia Kerja dan harus didukung oleh
sistem akademik yang diterapkan)

Orang

3. Dosen berstatus NIDK yang berasal dari kalangan praktisi/pakar/professional dari Industri/ Dunia Kerja. Orang
7. Peralatan laboratorium praktek relevan dengan Industri/Dunia Kerja, atau mendukung program Teaching

Industry/Teaching Factory yang berkolaborasi dengan Industri dan Dunia Kerja, dilaksanakan dengan
mempertimbangkan perkembangan dan situasi Covid-19

Produk



Besaran Dana dan Dana Pendamping

A. Besaran Dana
• Besaran dana maksimum Rp.3,5 milyar, berdasarkan

• Kebutuhan, jenis program studi yang akan dikembangkan, 
• Kompleksitas program pengembangan yang diajukan. 

B. Dana Pendamping
Pengusul wajib menyediakan dana pendamping minimal 5% dari dana 
yang diajukan, dapat dalam bentuk inkind dan dialokasikan untuk 
kebutuhan:

• Pengelolaan kegiatan, baik di tingkat institusi maupun di tingkat program studi.
• Monitoring dan evaluasi internal.
• Operasi dan pemeliharaan peralatan yang akan diperoleh melalui kegiatan ini.
• Pengembangan kerjasama kemitraan dengan industri.



Komponen Biaya

• Pengadaan Peralatan (Procurement): maks. 80% , meliputi ;
• Peralatan utama untuk mendukung kompetensi inti, kelompok peralatan belanja

modal, antara lain: peralatan laboratorium, bengkel, workshop, studio atau sejenisnya.
• Pekerjaan sipil sebagai penunjang (bukan baru) untuk penempatan peralatan

maksimum 10% dari total dana untuk peralatan. 

• Pengembangan Kerjasama Industri dan Dunia Kerja : min. 20%
• Pembiayaan kerjasama kemitraan yang win-win solution serta mutual benefit
• Membangun linkage kurikulum melalui; industri, teaching factory/Teaching Industry, 

pengembangan dan inovasi produk melalui Riset Terapan dan Inovasi. 

• Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Dosen dan Praktisi dari
Industri/Dunia Kerja : maks 50%



Persyaratan Pengusul
A. Syarat Perguruan Tinggi

1. Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan
pendidikan vokasi yang meliputi Politeknik, Institut atau
Universitas dibawah binaan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan

2. Perguruan Tinggi memiliki akreditasi perguruan tinggi
(APT) atau sedang dalam proses pengusulan APT

3. Memiliki rekam jejak kerjasama industri (DUDI) yang 
dibuktikan dengan MoU, MoA dan/atau SPK yang 
dilampirkan



Persyaratan Pengusul
B. Syarat Program Studi

1. Program studi yang mempunyai bidang pekerjaan lulusan
mencakup 4 (empat) bidang, yaitu Mesin dan Konstruksi, Ekonomi
Kreatif, Hospitality dan Layanan Perawatan

2. Program studi yang dapat diusulkan adalah Program Diploma Dua, 
Program Diploma Tiga, dan/atau Sarjana Terapan; 

3. belum pernah menerima program revitalisasi politeknik;
4. Memiliki peringkat akreditasi yang masih berlaku atau sedang 

proses reakreditasi;
5. Memiliki sumberdaya manusia yang telah sertifikat kompetensi / 

pengalaman industri sebagai jaminan program yang diusulkan bisa 
dijalankan



Alur Pengajuan Proposal

1. Perguruan Tinggi 
pengusul melakukan 
pendaftaran akun melalui 
laman 
http://ppptv.kemdikbud.
go.id

2. Proposal disampaikan
dalam bentuk elektronik
melalui laman
http://ppptv.kemdikbud.
go.id.



Tahapan Seleksi Proposal

1. Evaluasi administrative
2. Evaluasi substantif
3. Presentasi: Pengusul yang 

lolos evaluasi 
substantive,
mempresentasikan 
usulannya. 

a. Evaluasi kelayakan 
implementasi 
program, 

b. Finalisasi usulan 
kebutuhan dan 
anggaran.

4. Penetapan Pemenang:

1. Evaluasi
Administrative

• Format Proposal

2. Evaluasi Substantif

• Program yang diusulkan
• Relevansi alat terhadap

– kurikulum
– TI/TF

• Dukungan Mitra utk
Pengembangan Prodi

4. Penetapan
Pemenang

• Pemenang di 
tentukan dengan
scoring dan ranking

3. Presentasi

• Kelayakan Program
• Penganggaran
• Rencana

operasional dan 
pertanggung
jawaban anggaran



Kriteria Penilaian
• Arah Pengembangan Institusi, Program Pengembangan, 

Fokus Bidang sbg keunggulan spesifik prodi, seleksi
internal dan komitmen dana pendamping

Kepemimpinan dan
Komitmen Institusi

(20%) 

• Roadmap keunggulan spesifik prodi, feasibility, 
baseline dan target berdasar ED, relevansi program vs 
roadmap vs Renstra PT

Roadmap Pengembangan 
Keunggulan Spesifik Prodi

(25%)

• Ketepatan interface program dan roadmap, startegi
pencapaian, relevansi indikator thd peningkatan mutu
dan komponen biaya

Kesesuaian Program 
Pengembangan

(30%) 

• Organisasi dan mekanisme internal untuk mengelola
program baik bersifat kegiatan maupun anggaran. 

Kelayakan pelaksanaan
program (Implementability) 

(20%)



Tata Cara Pemasukan Proposal

• Proposal ditulis dengan ukuran A4 dengan font Times New 
Roman ukuran 12pt, 1,5 spasi dengan format sampul depan 
seperti pada Lampiran A. 

• Proposal dalam bentuk dokumen elektronik disampaikan oleh 
Perguruan Tinggi melalui http://ppptv.kemdikbud.go.id. paling 
lambat tanggal 20 Juni 2020, pukul 23.59 WIB. 

• Tatacara pemasukan proposal dapat diunduh pada 
http://ppptv.kemdikbud.go.id. 



No Kegiatan Tanggal

1 Sosialisasi / pengumuman program 26 - 31 Mei 2020

2 Pemasukan proposal 1 – 20 Juni 2020

3 Penilaian Administrasi dan Substansi Proposal 21 – 25 Juni 2020

4 Presentasi Kelayakan Implementasi Program 26 – 30 Juni 2020

5 Penetapan dan Pengumuman Penerima Bantuan PPPTV 1 Juli 2020

6 Pelaksanaan Program dan Monitoring Juli – Nov 20202

7 Evaluasi Kemajuan Program Oktober 2020

8 Laporan Akhir & Evaluasi Pencapaian output November 2020



Informasi Lanjut

Panduan Proposal Selengkapnya dapat di 
lihat pada buku panduan Hibah yang 

dapat di unduh melalui :
http://ppptv.kemdikbud.go.id.




