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Sambutan Dirjen 

 

 

Dalam rangka pengembangan program pendidikan vokasi di tanah air, untuk 

meraih pencapaian sumber daya manusia Indonesia yang unggul, saat ini 

pemerintah baik di pusat maupun daerah bersama-sama sedang melakukan 

perbaikan kualitas pendidikan vokasi di berbagai sektor. Terdapat dua kunci 

utama dalam perbaikan sistem pendidikan pembangunan manusia unggul 

yaitu, pertama link and match sistem pendidikan vokasi yang disesuaikan 

dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Kedua, peningkatan keterampilan 

para pekerja dan pencari kerja, yaitu dengan peningkatan keterampilan melalui pelatihan dan 

program sertifikasi. Untuk mendukung pencapaian tersebut, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan sedang melakukan peningkatan kualitas dan kompetensi pendidikan vokasi pada 

jenjang pendidikan tinggi dan menengah.  

Penguatan pendidikan vokasi perlu dilakukan secara menyeluruh dalam suatu ekosistem yang 

saling mendukung. Keterlibatan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja lainnya ke dalam 

lingkungan perguruan tinggi vokasi sebagai strategi untuk meningkatkan mutu lulusan 

pendidikan vokasi. Keterlibatan ini dilakukan dalam berbagai aktifitas penyelenggaraan paket 

link and match (8+i) pendidikan vokasi sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Vokasi, kegiatan yang dapat dilakukan yaitu melalui penyusunan kurikulum, 

pembelajaran berbasis produk riil (project based learning), penyediaan dosen yang berasal 

dari IDUKA, implementasi magang di industri, sertifikasi kompetensi dosen dan lulusan, 

pelaksanaan pelatihan dosen untuk pembaruan teknologi, riset terapan berbasis kasus atau 

kebutuhan nyata, serta keterserapan lulusan. 

Sertifikasi keterampilan bagi dosen dan mahasiswa merupakan wujud pengakuan kapabilitas 

dalam menjalankan perannya masing-masing. Bantuan pelatihan sertifikasi kompetensi SDM 

Pendidikan Tinggi Vokasi merupakan salah satu fasilitasi yang diberikan kepada perguruan 

tinggi untuk mempercepat penguasaan keterampilan terbaru yang dibutuhkan saat ini untuk 

pengembangan institusi dalam menghadapi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Pembiayaan ini diharapkan dapat menjadi dukungan dalam langkah perbaikan kualitas 

pembelajaran dan tata kelola di perguruan tinggi, serta mampu menyelenggarakan kegiatan 

sejenis di institusi secara berkelanjutan.  

Mari membangun negeri dengan pendidikan vokasi. 

Pendidikan vokasi menguatkan Indonesia. 

 

Direktur Jenderal, 

      

 

 

Wikan Sakarinto 
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Kata Pengantar 

 
Pendidikan merupakan kunci untuk menyambut masa depan, tantangan 

pengembangan sumberdaya manusia Indonesia semakin terlihat jelas dengan 

proyeksi berbagai studi yang telah memproyeksikan jumlah pekerjaan yang 

akan hilang dan berganti dengan tumbuhnya penerapan teknologi di 

berbagai sektor. Pendidikan dan pelatihan vokasi merupakan strategi dalam 

penguasaaan keterampilan untuk mengatasi missmatch di pasar kerja. 

Lembaga pendidikan tinggi vokasi perlu menyiapkan diri untuk membantu 

industri dalam mengisi kebutuhan keterampilan tertentu di masa depan. Selaras dengan hal 

tersebut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

telah mencantumkan dua hal yang sangat penting, yaitu, (1) dosen berkewajiban 

meningkatkan dan mengembangkan kompetensinya secara terus menerus; dan (2) dosen 

berhak memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, mendapatkan akses ke 

sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat. Amanat ini mengandung makna bahwa pembaruan maupun peningkatan 

kompetensi merupakan hal wajib yang perlu selalu dilakukan untuk mendukung fungsi 

lembaga pendidikan. 

Kegiatan pelatihan kompetensi bagi dosen dan tenaga kependidikan merupakan salah satu 

menu utama bagi institusi dalam perbaikan penyelenggaraan pendidikan. Pengetahuan tentang 

kompetensi mengajar dan sertifikasi keahlian perlu diperbarui setiap waktu, sehingga 

pengelola perguruan tinggi mampu memahami permintaan pasar kerja terhadap lulusan yang 

dihasilkan maupun luaran inovasi yang diperlukan oleh dunia kerja dan dunia industri. Untuk 

meningkatkan pembaruan keterampilan bagi dosen dan pengelola di perguruan tinggi, 

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi memberikan bantuan pembiayaan kegiatan 

pelatihan kompetensi SDM pendidikan tinggi vokasi dan profesi. Memasuki tahun kedua 

pelaksanaan bantuan, pada tahun 2021 terdapat penambahan dukungan pembiayaan pada area 

kompetensi sub sektor prioritas manufaktur, yaitu pada bidang tekstil& busana, kimia-farmasi, 

makanan-minuman, alat kesehatan, otomotif, dan elektronika. 

Panduan pelatihan sertifikasi kompetensi SDM pendidikan tinggi vokasi dan profesi ini 

disampaikan untuk menjadi acuan teknis untuk mendaftar dan mengusulkan rencana kegiatan 

yang ingin dilakukan di perguruan tinggi. Kami harapkan dalam perencanaan usul pelaksanaan 

kegiatan pelatihan tersebut dapat terus melibatkan mitra dunia industri dan dunia kerja, 

sehingga dapat sejalan dengan proses relevansi yang dilakukan di institusi, dan berdampak 

nyata dalam peningkatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan serta meningkatkan 

pencapaian akreditasi institusi.  

 

 

Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi 

dan Profesi 

 

 

Ttd 

 

Beny Bandanadjaya 
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1. Latar belakang 

Dalam rangka pembinaan lembaga perguruan tinggi Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan secara berkala telah membuat klasterisasi perguruan tinggi yang diukur 

berdasarkan kinerja input berupa penilaian sumberdaya manusia dan mahasiswa, proses 

berupa penilaian pengelolaan kelembagaan perguruan tinggi, dan output berupa penilaian 

kinerja jangka pendek (output) dan jangka panjang (outcome) kepada perguruan tinggi 

negeri dan swasta. Analisa ini dilakukan berdasarkan data pokok yang disampaikan 

melalui pangkalan data pendidikan tinggi. Pada tahun 2020 telah dirilis klaster perguruan 

tinggi vokasi dengan hasil pemeringkatan dari total sebanyak 1.128 terdapat 0,4% pada 

klaster 1,  5,4% pada klaster 2, 48,31% pada klaster 3, dan 45,74% pada klaster 4. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum diperlukan pembinaan secara intensif 

dalam meningkatkan kinerja perguruan tinggi dan kesehatan organisasi. Sehubungan 

dengan hal tersebut, peran sumberdaya manusia di perguruan tinggi merupakan 

penggerak untuk melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan. Pemerintah berupaya 

memberikan fasilitasi peningkatan kemampuan manajerial dalam tata kelola lembaga, 

yang diharapkan mampu memberi dorongan dalam kreatifitas dan inovasi layanan 

perguruan tinggi yang lebih baik. 

Perguruan tinggi perlu memiliki respon yang cepat terhadap perubahaan pada industri 

dunia usaha dan dunia yang saat ini berlangsung semakin cepat. Data Badan Pusat 

Statistik per November 2019 menyebutkan sebanyak 5,67 persen pengangguran di 

Indonesia adalah lulusan universitas, sementara pengangguran lulusan diploma/akademi 

mencapai 5,99 persen. Pandemic secara global telah mengubah beberapa pola pekerjaan 

untuk dilakukan dari jarak jauh (remote), juga mengakibatkan naiknya jumlah angkatan 

tidak bekerja secara rerata sebesar 5% di berbagai Negara 1 . Kebutuhan pembaruan 

keterampilan (re-skilling) semakin diperlukan, dan jarak antara relevansi luaran hasil 

pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja yang terampil perlu segera diatasi. 

Menghadapi perubahan teknologi yang masif dan peningkatan otomatisasi dalam dunia 

industri, para pengelola perguruan tinggi perlu mendorong pengembangan ilmu 

pengetahuan dan metode ajar untuk merespon kebutuhan pasar kerja di masa depan. 

Berdasarkan analisa sekurang-kurangnya terdapat 56 persen pekerjaan akan berpotensi 

hilang dalam kurun waktu 20 tahun ke depan2. Untuk itu upaya pembaruan pengetahuan 

dan keterampilan tenaga pendidik dan kependidikan perlu disiapkan, sehingga 

Pemerintah Indonesia secara khusus telah mengalokasikan investasi pada pelatihan baik 

bersifat up-skilling maupun re-skiling untuk tenaga pendidik dan kependidikan di 

perguruan tinggi pada Kementerian Pendidikan dan kebudayaan. 

Kegiatan pelatihan kompetensi sumberdaya pendidikan tinggi vokasi dan profesi 

merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas 

sumberdaya manusia pendidikan tinggi vokasi dan profesi, agar memiliki kemampuan 

pengetahuan dan keterampilan terstandar yang relevan, antara proses pembelajaran di 

perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Idealnya pelatihan yang 

dilaksanakan merupakan pendidikan dan pengalaman praktikum di industri agar nantinya 

mampu mentransformasikan pengalaman bekerja di industri dan menjadikan pengajaran 

akademis di kampusnya masing-masing secara lebih nyata, dan membantu meningkatkan 

 
1 WEF 2020 
2 ILO 2018 
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produktifitas inovasi pemecahan permasalahan dalam keseharian pekerjaan di industri 

dan dunia kerja.  

Sejalan dengan arah kebijakan Revitalisasi Pendidikan Tinggi Vokasi, fokus peningkatan 

kompetensi bagi dosen maupun tenaga kependidikan dalam hal ini Pranata Lab 

Pendidikan (PLP) menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Fasilitasi kegiatan pelatihan dan 

sertifikasi ini diamanatkan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, 

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang 

dilaksanakan melalui kerjasama dengan berbagai institusi Pendidikan Tinggi Vokasi 

/Sekolah Tinggi /perguruan tinggi yang mapan di dalam maupun luar negeri dengan 

pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

 

2. Deskripsi Program 

Bantuan pendanaan pelatihan sertifikasi kompetensi SDM Penddikan Tinggi Vokasi dan 

Profesi adalah bantuan untuk kegiatan pendidikan tidak bergelar yang diberikan oleh 

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, dimana setelah pelatihan selesai 

penerima bantuan wajib memperoleh sertifikat kompetensi dari institusi penyelenggara. 

Jenis pelatihan yang dapat dilaksanakan adalah pelatihan peningkatan kompetensi 

keterampilan vokasi/profesi di perguruan tinggi, dengan fokus/tema pelatihan dan luaran 

pelatihan sebagai berikut: 

 

No. 

Subyek 

Sasaran 

Pelatihan 

Fokus Pelatihan Ouput / kelompok 

A. Pelatihan kompetensi utama tata kelola perguruan tinggi 

1. 

Pimpinan 

Perguruan 

Tinggi 

Pelatihan peningkatan 

keterampilan manajerial dan 

perencanaan strategis 

Penyelenggara Pendidikan Tinggi 

Vokasi 

A. Peningkatan status 

B. Desain pengembangan 

Teaching industry/ factory  

C. Link and match planning 

(kurikulum, magang, 

kolaborasi riset, atau serapan 

lulusan) 

D. Kerjasama pembelajaran PT 

Vokasi (join degree, double 

degree dll) 

Rancangan/ re-design model 

manajemen sumberdaya 

perguruan tinggi (satker/ 

PTBH/ BLU vokasi) 

B. Pelatihan penguatan kompetensi utama program studi 

1. 
Dosen dan 

PLP (laboran) 

Pelatihan kompetensi terkait 

keterampilan inti program studi 

vokasi/profesi; 

Modul bahan ajar kuliah/ 

SOP praktikum* 

2. Dosen 

Pelatihan kompetensi pendukung 

riset terapan yang sedang 

dikerjakan (pengembangan 

kemanfaatan hilirisasi 

produk/prototype/kajian/kreasi 

seni dan budaya). 

Rancangan publikasi 

produk/prototype/ 

kajian/kreasi seni dan 

budaya 

C. Pelatihan penguatan kompetensi pendukung layanan perguruan tinggi 
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No. 

Subyek 

Sasaran 

Pelatihan 

Fokus Pelatihan Ouput / kelompok 

1. 
Dosen dan 

PLP (laboran) 

Pelatihan kompetensi pendukung 

teknologi pembelajaran; 

Modul bahan ajar kuliah/ 

SOP praktikum* 

2. Dosen 

Pelatihan penguatan kompetensi 

pendukung layanan pusat karir di 

perguruan tinggi; 

Modul bahan ajar pelatihan 

3. 
Dosen dan 

PLP (laboran) 

Pelatihan penguatan kompetensi 

pendukung layanan lembaga 

sertifikasi profesi di perguruan 

tinggi. 

Rancangan skema 

sertifikasi/ sertifikasi 

assesor kompetensi** 

*) pilihan untuk dosen/PLP 

**) pilihan untuk pengembangan LSP 

 

3. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Bantuan pembiayaan pelatihan sertifikasi kompetensi sumber daya manusia (SDM) 

vokasi dan profesi kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dosen, PLP, 

pengelola program studi vokasi dan profesi serta pimpinan perguruan tinggi. Pemberian 

bantuan ini merupakan stimulus untuk mendorong percepatan capaian kualitas 

implementasi rencana strategis perguruan tinggi bersama dengan mitra dunia usaha dan 

industri, organisasi profesi, dan lembaga sertifikasi dalam penyelenggaraan pendidikan 

tinggi vokasi dan profesi yang kuat dan berdaya saing. 

 

2. Tujuan Khusus 

Secara khusus, tujuan yang ingin dicapai pada pemberian bantuan pelatihan kompetensi 

SDM vokasi dan profesi adalah sebagai berikut: 

2.1 Bagi Dosen: 

a. Meningkatkan kapabilitas kompetensi utama untuk program studi yang diajarkan 

(up-skilling). 

b. Melakukan pembaruan kemampuan kompetensi untuk pengembangan 

pengetahuan (update/newskills & re-skilling) dengan materi terkini yang 

berkaitan dengan pengembangan prodi vokasi dan profesi. 

c. Memperbaharui metode pembelajaran dan mendukung penguasaan sarana 

pembelajaran terkini. 

d. Meningkatkan kualitas pengembangan produk pembelajaran dan inovasi riset 

terapan di perguruan tinggi. 

e. Mendorong pengembangan karir dosen pengampu program studi vokasi dan 

profesi di perguruan tinggi. 

f. Membekali sumberdaya vokasi dan profesi dengan keahlian yang sesuai dengan 

kebutuhan industry DUDIKA guna mendukung upaya link and match antara 

kedua sektor  

2.2 Bagi tenaga kependidikan (PLP/Laboran): 

a. Meningkatkan kualitas dan optimasi fungsi unit layanan perguruan tinggi. 

b. Mendorong pengembangan karir tenaga kependidikan pada program studi vokasi 

dan profesi di perguruan tinggi. 

2.3 Bagi Pimpinan Perguruan Tinggi: 

a. Meningkatkan kapabilitas kompetensi managerial perguruan tinggi 
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b. Meningkatkan kemampuan pengelolaan perguruan tinggi yang sehat dan relevan 

dengan potensi kebutuhan pengguna lulusan. 

c. Memperkuat jejaring dengan mitra industri DUDIKA dalam penyelenggaraan 

pendidikan tinggi vokasi dan profesi 

 

Sasaran program 

Penerima bantuan pendanaan pelatihan kompetensi pendidikan tinggi vokasi dan profesi di 

perguruan tinggi diperuntukkan bagi SDM penyelenggara pendidikan tinggi vokasi dibawah 

lingkup kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan jenis jabatan sebagai berikut:  

1. Dosen pengampu program studi vokasi dan profesi; 

2. Pranata Laboratorium Pendidikan atau teknisi 

3. Pimpinan perguruan tinggi meliputi Direktur, Dekan, Ketua Jurusan, atau wakil pada 

jabatan tersebut. 

 

4. Ruang lingkup Pelaksanaan Kegiatan 

Ruang lingkup kegiatan pelatihan kompetensi yang dapat didanai meliputi pelatihan jangka 

pendek di institusi pelaksana di dalam negeri atau luar negeri dan kegiatan uji kompetensi 

peserta pelatihan pada akhir kegiatan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi dari institusi 

penyelenggara. Metode pelatihan yang diselenggarakan dapat dilakukan secara tatap muka/ 

daring/ atau blended learning menyesuaikan dengan capaian pembelajaran dan situasi 

lingkungan penyelenggaraan pelatihan. 

1. Ruang Lingkup Sertifikasi: 

Jenis pelatihan bersertifikat yang dapat didanai untuk dosen/PLP/pimpinan perguruan 

tinggi adalah : 

a. Pelatihan bersertifikat yang diakui oleh industri atau masyarakat pada tingkat 

nasional, regional, dan internasional. 

b. Pelatihan bersertifikat yang memiliki lisensi dari Negara atau lembaga berwenang. 

2. Bidang pelatihan dosen dan PLP yang akan diusulkan harus mendukung kompetensi inti 

dari area yang menjadi fokus bidang pembangunan nasional yaitu: 

a. Bidang studi permesinan dan konstruksi yaitu pelatihan kompetensi yang dapat 

berkontribusi pada keterampilan dan keahlian inti vokasi/profesi pekerjaan permesinan 

dan konstruksi serta industri pendukungnya.  

b. Bidang studi ekonomi kreatif, yaitu pelatihan kompetensi yang dapat berkontribusi 

pada keterampilan dan keahlian inti vokasi/profesi pekerjaan ekonomi kreatif dan 

layanan pendukungnya. Sub-sektor pada bidang ini antara lain: Periklanan; Arsitektur; 

Pasar barang seni; Kerajinan Tangan (handicraft); Kuliner; Design; Fashion; Film, 

video dan fotografi; Musik; Seni pertunjukan; Penerbitan dan percetakan; Layanan 

komputer dan perangkat lunak; Radio dan televisi; Riset dan pengembangan . 

c. Bidang studi pariwisata dan hospitality, yaitu pelatihan kompetensi yang dapat 

berkontribusi pada keterampilan dan keahlian inti vokasi/profesi pekerjaan hospitality 

dan pariwisata serta layanan pendukungnya. 

d. Bidang studi care services, yaitu Pelatihan kompetensi yang dapat berkontribusi pada 

bidang pekerjaan vokasi/profesi pelayanan kesehatan. 

e. Bidang studi lainnya yang menjadi prioritas utama pada target capaian renstra 

perguruan tinggi atau pelatihan yang mendukung industri pada empat bidang studi 

pada poin a. s.d poin d. 

3. Durasi Program menyesuaikan dengan waktu capaian pembelajaran dengan minimal 40 jam 

pembelajaran dalam kurun waktu maksimal 2 minggu, untuk semua jenis pelatihan yang 
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diselenggarakan baik di dalam dan luar negeri. Dalam hal untuk memenuhi kebutuhan 

prioritas tertentu, peserta dapat mengusulkan pelatihan dengan durasi program yang lebih 

singkat atau lebih panjang, setelah mendapat persetujuan Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi 

dan Profesi. 

4. Selama proses pelatihan dan uji kompetensi penyelenggara dapat berkolaborasi dengan mitra 

industri terkait dalam hal: 

a. pemenuhan materi umum pelatihan/pendukung kompetensi mengajar; 

b. pelaksanaan praktikum. 

5. Tempat pelaksanaan pelatihan kompetensi vokasi dan profesi di perguruan tinggi diajukan 

oleh peserta secara berkelompok untuk kompetensi yang sama dengan jumlah minimum 5 

(lima) orang. Komposisi peserta dapat berasal dari satu atau beberapa program studi, 

pelatihan dapat dilaksanakan secara luring/blended/daring. 

6. Proses pendaftaran dan seleksi serta pengumuman hasil dilaksanakan melalui laman 

sertikomdiktivp.kemdikbud.go.id 

 

 
 

5. Indikator Kegiatan 

Capaian indikator pelatihan dari bantuan pelatihan kompetensi Dosen, PLP, Pimpinan 

Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi adalah: 

1. Bagi dosen: 

a. peserta berkomitmen dapat menyelesaikan pelatihan dan uji kompetensi sampai tuntas 

sesuai jadwal yang telah ditetapkan; 

b. peserta mampu menguasai keterampilan yang diajarkan dibuktikan dengan sertifikat 

kompetensi dan/atau profesi. 

c. peserta mampu menyusun modul bahan ajar/proyek/rancangan program/inisiatif 

perubahan/perbaikan sesuai keterampilan terkini yang diajarkan. 

 

2. Bagi PLP: 

a. peserta dapat menyelesaikan pelatihan dan uji kompetensi sampai tuntas sesuai jadwal 

yang telah ditetapkan; 

b. peserta mampu menguasai keterampilan yang diajarkan dibuktikan dengan sertifikat 

kompetensi. 

c. peserta mampu melakukan inventarisasi alat, pengoperasian dan pemeliharaan sesuai 

keterampilan terkini yang diajarkan. 

d. peserta mampu membuat SOP pengoperasian alat - peralatan 

laboratorium/studio/bengkel sesuai dengan materi yang dilatihkan. 

 

3. Bagi pimpinan perguruan tinggi: 

a. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan manajerial tentang tata kelola perguruan 

tinggi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan; 

b. mampu menyusun: 

• rencana perubahan status menjadi perguruan tinggi badan layanan umum atau badan 

hukum; atau 

• rencana pengembangan dan rencana implementasi institusi serta inisiatif 

perbaikan/perubahan untuk menuju Tata Kelola Manajemen perguruan tinggi yang 

lebih baik dan berkesinambungan. 
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6. Pendanaan dan komponen biaya 

Bantuan pelatihan kompetensi SDM Vokasi diberikan dalam bentuk uang kepada perorangan, 

pencairan dana dilakukan melalui lembaga perguruan tinggi asal berdasarkan Surat Keputusan 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada 

Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi (DPTVP). Komponen biaya yang diberikan 

untuk kegiatan pelatihan kompetensi Dosen, PLP dan Pimpinan Perguruan Tinggi 

Penyelenggara Pendidikan Vokasi adalah sbb: 

1. Biaya Pendidikan 

1) Biaya studi 

Dana yang diberikan untuk memenuhi biaya pelatihan, termasuk bahan habis pakai 

untuk mengikuti praktek/magang di industri sebagai persiapan uji kompetensi. 

2) Biaya uji sertifikasi 

Dana yang diberikan untuk mengikuti uji sertifikasi.  

3) Biaya asuransi 

Jenis biaya asuransi yang dapat diberikan pada program ini adalah asuransi 

kecelakaan diri yang diberikan untuk   peserta pelatihan selama pelatihan/praktek. 

 

2. Biaya Pendukung 

a. Biaya Penginapan 

Dana yang dibayarkan kepada institusi untuk keperluan akomodasi/ penginapan 

selama pelatihan dan/atau selama transit dalam perjalanan sekali berangkat dan/atau 

pulang dari instansi asal menuju lokasi pelatihan dan uji kompetens secara at cost. 

b. Biaya perjalanan Pulang dan Pergi 

Dana yang diberikan kepada penerima bantuan untuk penggantian biaya perjalanan 

dalam rangka mengikuti pelatihan kompetensi untuk sekali pergi dan pulang dari 

Instansi asal, meliputi biaya tiket, uang harian dan taksi dari/ke bandara sesuai dengan 

standar biaya masukan tahun anggaran.  

c. Biaya Uang Harian 

Dana yang diberikan kepada penerima bantuan pelatihan untuk keperluan operasional 

pembelajaran selama pelatihan dihitung berdasarkan jumlah hari yang dilaksanakan 

dan tidak termasuk hari libur.  

d. Biaya penyusunan modul 

Dana yang diberikan kepada penerima bantuan pelatihan untuk keperluan penyusunan 

modul dalam memenuhi tugas akhir pelatihan sesuai dengan standar biaya masukan 

tahun anggaran.  

 

7. Persyaratan Peserta Pelatihan 

DPTVP akan melakukan seleksi terhadap usul rencana pelatihan yang diajukan, dengan 

kriteria peserta dan dokumen sebagai berikut: 

a. Kriteria Peserta 

1) para dosen pengampu dan /atau PLP pada prodi vokasi (diploma) atau prodi profesi 

yang telah mempunyai NIDN/NIDK/NUP/NITK  

2) bagi dosen/PLP tidak tetap telah mempunyai kontrak kerja dengan pimpinan perguruan 

tinggi vokasi minimal masih berlaku 1 tahun di lingkungan KEMDIKBUD. 

3) Batas usia maksimal peserta terhitung pada tanggal 31 Desember 2021: 

• maksimum 60 (enam puluh) tahun untuk dosen; 

• maksimum 53 (lima puluh tiga) tahun untuk PLP; 

4) Pelamar hanya boleh mengajukan satu usulan program pelatihan;  
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5) Tidak diberikan kepada pelamar yang telah mendapatkan pembiayaan kegiatan sejenis 

yang dilaksanakan di dalam dan luar negeri pada tahun yang sama dan yang telah 

mendapat pembiayaan pelatihan dari DPTVP di tahun 2020; 

6) Tidak diberikan kepada pelamar yang sedang dalam proses atau sudah mendapatkan 

beasiswa untuk menempuh pendidikan bergelar maupun pendidikan non gelar di dalam 

dan luar negeri; 

7) Persyaratan bagi pimpinan perguruan tinggi 

• Menjabat sebagai: 

i. Direktur/ Wakil Direktur/ Koordinator Fungsional /Ketua Jurusan/Kepala 

Pusat/Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Politeknik, Akademi, Akademi 

Komunitas di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud); atau 

ii. Dekan/Wakil Dekan/Ketua Program studi pendidikan vokasi pada Universitas, 

Sekolah Tinggi, Institut di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud); 

• memiliki masa jabatan minimal 1 (satu) tahun; 

• mengisi daftar riwayat hidup sesuai format; 

 

b. Dokumen usul pelatihan 

Setiap kelompok pengusul rencana pelatihan wajib menyampaikan usul kegiatan yang 

ingin didanai, melalui dokumen administrasi dan dokumen rencana pelatihan dengan 

rincian sebagai berikut: 

1) dokumen administrasi: 

- mengisi daftar riwayat hidup sesuai dengan format; 

- melampirkan surat persetujuan dari pemimpin perguruan tinggi vokasi di instansi 

peserta; 

- Setiap kelompok pengusul wajib menulis essay (lampiran 2) tentang urgensi 

pelatihan yang akan diikuti untuk pengembangan peserta dan institusi pengirim. 

- untuk pelatihan dalam negeri bersertifikat internasional wajib melampirkan 

sertifikat TOEFL/IELTS/TOEIC dengan nilai skor minimum 475; 

- untuk pelatihan blended/ pelatihan kombinasi dengan tatap muka untuk 

praktikum wajib surat bebas covid-19. 

 

2) dokumen usul rencana kegiatan pelatihan kompetensi 

- melampirkan dokumen keabsahan legalitas penyelenggara: 

Dokumen yang perlu disampaikan berdasarkan jenis penyelenggara pelatihan 

adalah sebagai berikut: 

No. Dokumen Jenis Penyelenggara Pelatihan 

Perguruan 

Tinggi 

Lembaga 

Pelatihan 

Organisasi 

Profesi 

IDUKA 

1. Terdaftar di PDDIKTI  V    

2. Surat Keterangan/ Lisensi 

sebagai penyelenggara 

pelatihan/ Uji kompetensi 

V V V V 

3. Scan asli bukti pendaftaran 

peserta pelatihan  

V V V V 

4. Surat Penawaran kepada peserta 

pelatihan/ Informasi penawaran  

kegiatan pelatihan yang 

dipublikasikan secara umum 

V V V V 
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dan memuat informasi lengkap 

tentang fasilitas dan uraian 

program 

 

- Mengisi informasi kecukupan sarana dan prasarana pelatihan 

Setiap usulan wajib mengisi informasi tentang usul pelatihan yang akan 

dilaksanakan mencakup informasi singkat (pada format lampiran 1.) mengenai: 

1. Latar belakang Instrukur (fasilitator) dan lembaga pelatihan yang berasal dari 

luar perguruan tinggi (tidak in breeding) serta memiliki kecukupan jumlah 

instruktur dengan sertifikasi pengajar yang masih valid; 

2. Informasi sarana dan prasarana pembelajaran yang dimiliki penyelenggara 

pelatihan yang diusulkan, misalnya ketersediaan ruang belajar teori dan 

praktek, peralatan praktikum sesuai bidang keahlian/ keterampilan yang 

diajarkan, alat peraga maupun fasilitas untuk Uji Kompetensi yang 

terverifikasi, serta memiliki kecukupan modul belajar yang mengacu pada 

standar kompetensi yang diakui pada level nasional, regional, atau 

internasional.  

3. Informasi durasi pelatihan  

• Pelaksanaan pelatihan dosen dan PLP yang dilakukan secara 

daring/sinkronous/video conference minimum 4 jam per hari.  

• Apabila dilakukan secara luring dilaksanakan minimum 6 jam perhari, 

dan pelatihan dilaksanakan minimal selama 40 jam/paket pelatihan 

dalam 1 minggu. 

4. Informasi usul biaya kegiatan pelatihan: 

Dalam hal pengajuan usul biaya pelatihan berikut biaya uji kompetensinya, 

dapat menggunakan rujukan 40 jam/paket pelatihan plafon pembiayaan yang 

dapat didanai dari setiap bidang sebagai berikut:  

 

No. Bidang daring luring blended 

1. 

Bidang agriculture /agribisnis/ 

agroindustri 
      

2. Bidang pariwisata/ hospitality       

3. 

Bidang mesin & 

Konstruksi/manufaktur 
8,992,200 10,765,200 9,878,700 

4. Bidang tenaga kesehatan       

5. 

Bidang ekonomi 

kreatif/ekonomi digital 
  

  

 

a) Pelaksanaan pelatihan kelas luring dibatasi maksimal 10 (sepuluh) orang 

per kelas selama masa pandemi covid-19.  

b) Pelaksanaan pelatihan kelas daring dibatasi maksimal 10 (sepuluh) orang 

per kelas untuk menjaga efektfitas pelaksanaan pelatihan.  

c) Khusus untuk pelatihan bidang ekonomi kreatif/ ekonomi digital/ IT di 

dalam negeri diutamakan dilaksanakan secara daring. 

d) Usul durasi pelatihan dengan jumlah jam kurang dari/melebihi 40 jam 

atau memiliki nilai usulan yang lebih tinggi, dapat mengajukan nilai 

pembiayaan yang berbeda dari nilai rujukan, dilengkapi dengan 

penjelasan pada format isian. 

e) Biaya pendukung diusulkan terpisah setelah daftar kelompok pelatihan 

yang disetujui untuk didanai telah diumumkan. 
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8. Tahapan Seleksi dan Kriteria Penilaian 

1. Penerimaan Usulan dan Proses Seleksi  

Pengajuan dokumen usul rencana pelatihan dimulai setelah pedoman ini dipublikasikan 

secara langsung maupun melalui media elektronik. Penyelenggara pelatihan dapat 

menyampaikan usulan secara daring pada laman sertikomdiktivokasi.kemdikbud.go.id, 

mekanisme alur pendaftaran secara detail disampaikan pada website. 

 

2. Tahap Seleksi Penerima Bantuan 

a. Pendaftar bantuan melakukan registrasi akun kemudian mengunggah dokumen yang 

dipersyaratkan secara online sesuai panduan  

b. Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi melakukan seleksi usulan setelah 

batas waktu penerimaan usulan berakhir.  

c. Jika diperlukan Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi melakukan 

klarifikasi, negosiasi, dan diskusi mengenai proposal yang disampaikan dengan 

calon pelaksana untuk memahami lebih jelas proposal yang diajukan. 

d. Proses seleksi proposal dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan 

Profesi dibantu oleh tim Reviewer yang ditugaskan; 

e. Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi bersama Tim evaluator 

melaksanakan pleno hasil penilaian dan membuat Berita Acara Hasil Penilaian; 

f. Tim seleksi memberikan hasil rekomendasi penilaian calon peserta pelatihan yang 

memenuhi persyaratan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi; 

 

3. Kriteria Penilaian 

Tim reviewer akan memberikan penilaian terhadap dokumen usul rencana pelatihan 

dengan komponen penilaian sebagai berikut: 

a. Penilaian data diri peserta pelatihan  (40 %) 

Penilaian terhadap aspek administrasi calon peserta pelatihan meliputi kemampuan 

bahasa asing bagi peserta pelatihan yang mensyaratkan ujikom internasional, usia, 

jenjang pendidikan terakhir, kompetensi profesi dan bidang ilmu yang diajarkan 

serta tujuan institusi yang diuraikan pada essay. 

b. Penilaian rencana pelatihan yang akan dilaksanakan (60 %) 

Penilaian terhadap usulan pelatihan kompetensi dan pembiayaan yang diajukan 

berdasarkan format isian dan dokumen pendukungnya meliputi metode pelaksanaan 

pelatihan,  kapasitas laboratorium, ketersediaan pengajar pelatihan (tidak 

dilaksanakan secara in breeding), jenis sertifikasi, uraian rencana pembiayaan, dan 

durasi pelaksanaan pelatihan. 

9. Jadwal Kegiatan 

Jadwal kegiatan pelatihan kompetensi SDM pendidikan tinggi vokasi dan profesi tahun 

2021disajikan pada tabel berikut ini:  

  

No. KEGIATAN WAKTU 

1. Sosialisasi kegiatan  1 s.d 7 April 2021 

2. Pendaftaran Peserta 1 s.d 30 April 2021 

3. Seleksi Pendaftar 3 s.d 7 Mei 2021 

4. Pengumuman peserta 23 Mei 2021 

5. Penandatanganan Kontrak 26 Mei s d. 2 Juni 2021 
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No. KEGIATAN WAKTU 

6. Periode Pelaksanaan Kegiatan  Juni s.d Oktober 2021 

7. Monev Pelaksanaan Juni s.d Oktober 2021 

8. Laporan Akhir kegiatan Oktober s.d Nopember 2021 

Ket: untuk update jadwal disajikan pada website. 

 

10. Monitoring dan Evaluasi 

Ditjen Pendidikan Vokasi melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi 

memonitor dan mengevaluasi dengan ketat pelaksanaan kegiatan secara berkala, agar program 

dapat berjalan dengan baik sesuai harapan pemerintah dengan cara: 

a) Memastikan para peserta program diterima dengan baik oleh Institusi pelaksana (industri 

yang bekerja sama dengan Politeknik/Perguruan Tinggi/ Institut/Sekolah Tinggi Vokasi) 

dalam melaksanakan program ini; 

b) Memantau perkembangan kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta program di institusi 

pelatihan dan /atau di tempat praktek kerja industry; 

c) Memastikan penyaluran dana sesuai dengan peruntukannya. 

 

11. Sanksi 

Sanksi yang diberikan kepada peserta yang tidak dapat menyelesaikan pelatihan karena 

kelalaian berupa:  

1. penerima bantuan pelatihan dapat dikenai sanksi tertulis atau teguran jika tidak 

melaporkan hasil studi pelaksanaan pelatihan; 

2. penerima bantuan pelatihan dapat dikenai sanksi pengembalian dana yang diterima ke kas 

negara apabila: 

a. terlibat dalam gerakan/organisasi/ideologi yang bertentangan dan/atau berpotensi 

mengganggu tegaknya ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

b. terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial masyarakat 

Indonesia;  

c. menerima pendanaan pelatihan dari sumber lain/double funding; atau 

d. berhenti dalam kegiatan pelatihan dan/atau mengundurkan diri sebagai peserta. 

  



 
 

14 
 

Lampiran 

 
1. Formulir pendaftaran Bantuan Pelatihan Kompetensi SDM Vokasi dan 

Profesi yang diajukan peserta kelompok  (wajib diisi sesuai format berikut) 

 

Nama pelatihan 
isikan sesuai dengan nama pelatihan yang ditawarkan 

penyelenggara 

Jumlah Peserta 

Program 

Uraian daftar peserta yang akan mengikuti pelatihan 

meliputi jumlah dan informasi asal program studi 

serta status peserta saat ini (dosen/PLP) 

Nama Penyelenggara 
Isikan nama penyelenggara pelatihan dan uji 

kompetensi 

Jenis Sertifikasi  

(pilih salah satu) 

a. Kompetensi/Profesi/Industri 

b. Lokal/Nasional/Regional/Internasional 

Penerbit Sertifikasi 
Isikan tentang nama penerbit sertifikasi yang akan 

diikuti 

Bidang Pelatihan 

Keterampilan  

(pilih salah satu) 

a. Bidang studi permesinan dan konstruksi  

b. Bidang studi ekonomi kreatif 

c. Bidang studi pariwisata dan hospitality,  

d. Bidang studi care services 

e. Bidang studi lainnya  

Fokus Tema 

Pelatihan (pilih salah 

satu) 

a. Pelatihan kompetensi utama tata kelola perguruan 

tinggi 

b. Pelatihan penguatan kompetensi utama program studi 

c. Pelatihan penguatan kompetensi pendukung layanan 

perguruan tinggi 

Metode pelatihan 

dan uji kompetensi 

Uraian tentang metode pelatihan dan uji kompetensi yang akan 

diikuti misalnya jika akan dilakukan secara Daring / 

Blended/Luring 

Informasi 

Fasilitator/Pengajar 

pelatihan 

Uraian tentang latar belakang pelatih/ pengajar yang akan 

memberikan pelatihan dan uji kompetensi 

Nama aplikasi 

program 

pembelajaran 

elektronik (e-

learning program) 

Uraian tentang aplikasi program pembelajaran yang 

digunakan dalam pelaksanaan pelatihan misalnya 

penggunaan Zoom/ Webex/ Gmeet/ Microsoft Meeting/ 

Atau Aplikasi Program yang dikembangkan sendiri 

Fasilitas dari 

penyelenggara Pelatihan 

Uraian tentang fasilitas yang diperoleh dari penyelenggara 

pelatihan, misalnya ketersediaan Modul pelatihan, Virtual Lab, 

Penyimpanan data awan, Bahan praktikum pelatihan, Aplikasi/ 

software penunjang yang digunakan, atau Akses penggunaan 

aplikasi yang diberikan. 
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Tempat dan waktu pelaksanaan pelatihan 

No. 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Jumlah Jam 

Waktu 

Pelaksanaan* 
Tempat** 

1. Teori (T)    

2. Praktek (P)    

3. Magang (M)    

4. Lain-lain    

 Jumlah    

*) diisi : minggu … s.d… bulan … 2021 

**) diisi: lembaga penyelenggara, mitra DUDI, Bengkel/Lab dll 

 

 

Rencana program pelatihan 

No. Topik 
Modul/ Online 

Classroom 

Jumlah  

Jam Pelatihan (JP) 

T P M Total 

1.       

2.       

3.       

 

Usulan anggaran pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi 

No. 
Nama 

Pelatihan 

Jumlah 

Peserta 

Biaya 

Pelatihan per 

peserta 

Biaya uji 

kompetensi per 

peserta 

Jumlah 

1.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wajib dilampirkan: 

1. Lampirkan scan asli surat penawaran dari lembaga pelatihan dan uji 

2. Lampirkan scan asli bukti pendaftaran dan tanda terima sebagai peserta pelatihan (jika 

sudah ada) 

3. Lampirkan surat keterangan lisensi lembaga untuk melaksanakan pelatihan/ uji 

kompetensi/ profesi 

 

 

……………………………… 

 

 

 

 

 

(nama ketua pengusul) 

Uraian penjelasan biaya: 
(diisi keterangan tambahan apabila biaya yang diusulkan melampaui plafond 
biaya pelatihan yang dapat didanai, contoh : penjelasan mengenai penyelenggara 
Lembaga internasional, atau dilakukan oleh tenaga pengajar asing, atau 
pengenaan biaya uji kompetensi yang ditetapkan berdasarkan negara penerbit 
sertifikasi) 



 
 

16 
 

2. Formulir Essay Urgensi Pelatihan 

 
 

Jelaskan urgensi usul pelatihan yang akan dilaksanakan dengan informasi minimum 500 

kata dengan uraian sebagai berikut: 

a. Latar Belakang/ identifikasi masalah 

Uraikan latar belakang atau identifikasi masalah terkait kompetensi dosen/teknisi 

yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari 

 

 

 

 

b. Urgensi kebutuhan pelatihan 

Uraikan tujuan, manfaat dan kebutuhan pelatihan yang perlu dilakukan untuk 
mengatasi permasalahan kompetensi di lingkungan institusi Saudara meliputi 
informasi jenis, level, dan standar pelatihan kompetensi 

 

 

 

 

c. Pertimbangan usulan penyelenggara pelatihan dalam menunjang output 

pelatihan 

Jelaskan pertimbangan pemilihan penyelenggara pelatihan yang diusulkan, dan 

kaitannya dengan kebutuhan pelatihan yang ingin dicapai 

 



3. Format Daftar Riwayat Hidup Peserta (untuk diunggah pengusul untuk 

setiap peserta yang diusulkan) 

 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

Nama Lengkap dan Gelar 

Akademik 

: ______________________________________________ 

Jabatan :  Dosen/ PLP 

NIDN/NIDK/NUP : ______________________________________________ 

Tempat & Tanggal Lahir :  

______________________________________________ 

Alamat domisili : ______________________________________________ 

Nomor Ponsel : ______________________________________________ 

Alamat Surel : ______________________________________________ 

Riwayat Pendidikan : 1. Pendidikan Strata 1 

2. Pendidikan Strata 2 

3. Dst 

Riwayat Mata Kuliah yang 

diampu 

: Diurutkan berdasarkan mata kuliah terkini yang diampu: 

1. ___________________________________________ 

 

2. ___________________________________________ 

 

3. ___________________________________________ 

 

 

Riwayat Pelatihan : Diurutkan berdasarkan tahun terkini 

1. ___________________________________________ 

 

2. ___________________________________________ 

 

3. ___________________________________________ 

 

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini kami sampaikan, untuk digunakan sebagaimana 

mestinya. 

 

 

 

 

 Kota, Tanggal 

 

 

 

 

Nama lengkap 

NIDN/NIDK/NUP 
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4. Format Surat Tugas Pimpinan (Untuk pelatihan dalam negeri) 

 

 

 

 

 

 

 

SURAT   TUGAS 

     Nomor :                

 

Sehubungan dengan pelaksanaan pelatihan kompetensi SDM vokasi dan profesi tahun 

2021 pada Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, yang bertanda tangan 

dibawah ini : 

 Nama   :  ............................... 

 NIP  :  ............................... 

 Pangkat/Gol :  ................... (Gol. ........) 

 Jabatan  :  ............................................................. 

        ............................................................. 

        ............................................................. 

 

Dengan ini memberikan tugas kepada : 

Nama NIP Pangkat/Gol Jabatan Prodi 

     

     

     

     

     

 

      

untuk mengikuti Pelatihan pada bidang ……………………. program …………………..pada 

periode dan lokasi serta biaya yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan 

Tinggi Vokasi dan Profesi, Ditjen Pendidikan Vokasi sesuai dengan ketentuan pada 

panduan pelatihan kompetensi SDM vokasi dan profesi tahun 2021. 

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan 

menyampaikan laporan setelah pelaksanaannya.  

  

………….., ………………. 2021                                                                                          

                                                   

Direktur Politeknik ……………… 

                        

 

TTD + Stempel 

 

 

 

                                           ..…………………………………….. 

NIP.  ............................................   

Kop Surat PT 
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5. Format Surat Ijin Pimpinan (Untuk pelatihan dalam negeri) 

 

 

 

 

 

LETTER OF ASSIGNMENT 

Number:….. ………………………. 

 

 

Refering to Vocational and Professional Competency Training for Indonesian Lecturers which 

is funded by Indonesian Government. We hereby assigned names as follow: 

 

No. NIDN/NIDK/NUP Full Name Study Program Passport Number 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 

to participate in competency training in…………………., the duration of the training period 

follows the announcement letter from the training provider. All expenses of tuition fee, 

accomodation, insurance, and per diem occured will be funded by the Directorate General of 

Vocational Education, Ministry of Education and Culture. 

 

This Letter is made to whom it may concerned.  

 

 

        ……………, ………… 2021 

         Polytechnic/University………. 

 

TTD + Stempel            

 

               …………………………………… 

                                 NIP.  

 

  

Kop Surat PT 
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6. Format Format Surat Pernyataan Peserta 

 
 

SURAT PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya pelamar peserta pelatihan kompetensi SDM 

vokasi dan profesi tahun 2021: 

 

Nama     :______________________________________  

Tempat, Tanggal Lahir  :______________________________________  

NIDN/NIDK/NUP   :______________________________________  

Alamat  :______________________________________ 

_______________________________________  

Program yang diikuti   :______________________________________  

Lama Program   :______________________________________  

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya: 

1. Tidak terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum, atau mengikuti organisasi 

yang bertentangan dengan ideologi Pancasila; 

2. Tidak pernah/akan terlibat dalam aktifitas/tindakan yang melanggar kode etik Akademik; 

3. Tidak sedang dalam mengikuti program pendidikan atau sejenisnya. 

4. Sanggup memenuhi ketentuan beasiswa yang ditetapkan Ditjen Pendidikan Vokasi, 

Kemendikbud; 

5. Menyampaikan data dan dokumen yang benar, sesuai dokumen asli serta bersedia 

menerima sanksi hukum yang berlaku apabila dokumen tersebut tidak sah. 

 

Apabila dikemudian hari diketahui ada pernyataan yang terbukti tidak benar atau yang tidak 

dipenuhi, saya siap menerima sanksi dan dimasukan dalam daftar hitam oleh ditetapkan Ditjen 

Pendidikan Vokasi, Kemendikbud. 

 

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan 

sebagaimana mestinya. 

 

 

 

____,______________  

Yang Membuat Pernyataan, 

 

 

 Materai 10000  

 

(_____________________) 
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7. Dokuman lampiran kontrak untuk peserta yang dinyatakan dapat dibiayai 

a. Pakta Integritas pimpinan perguruan tinggi 
 

PAKTA INTEGRITAS 
PENERIMA BANTUAN PELATIHAN KOMPETENSI  

SDM PENDIDIKAN TINGGI VOKASI DAN PROFESI 

 

 

Dalam rangka pengelolaan dan Dana Bantuan Pelatihan Kompetensi Pendidikan Tinggi 

Vokasi dan Profesi di Perguruan Tinggi pada Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan 

Profesi, saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa; 

1. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); 

2. Sanggup melaporkan kepada pihak yang berwajib / berwenang apabila mengetahui ada 

indikasi KKN di dalam pengelolaan bantuan Pelatihan Kompetensi Vokasi dan Profesi di 

Perguruan Tinggi ini; 

3. Melaksanakan tugas secara bersih, transparan, professional, akuntabel dengan 

mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal, untuk memberikan 

hasil kerja terbaik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian program; 

4. Apabila telah melanggar hal-hal yang telah dinyatkan dalam Pakta Integritas ini, kami 

bersedia dikenakan sanksi uokum, moral, dan/ atau sanksi administrasi sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 

 

 

 

Pejabat Pembuat Komitmen, 

 

 

 

 

 

 

Politeknik/Universitas……. 

 

 

Materai Rp.10.000,- 

……………………………… ……………………………… 
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b. Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Kegiatan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi 

 

 

---------------KOP SURAT PT-------------------- 

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PELAKSANAAN KEGIATAN 

 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama      :………………………………….. 

Nama Lembaga    : ………………………………….. 

Jabatan dalam lembaga   : ………………………………….. 

ALamat & Nomor Telepon Lembaga : ………………………………….. 

Alamat Rumah    : ………………………………….. 

Nomor Handphone    : ………………………………….. 

 

Menyatakan bahwa kami siap untuk melaksanakan kegatan pelatihan pendidikan tinggi 

kompetensi SDM vokasi dan profesi yang dibiayai dari dana bantuan Direktorat Pendidikan 

Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan sesuai dengan proposal yang kami ajukan dan yang telah ditetapkan. Apabila 

lembaga kami mendapatkan dana bantuan pelatihan kompetensi kegiatan tersebut, kami 

menyatakan: 

1. Sanggup untuk melaksanakan pembelajaran pelatihan hingga tuntas dan mengikutikan 

peserta uji kompetensi; 

2. Dana bantuan yang diterima untuk penyelenggaraan kegiatan pelatihan kompetensi SDM 

vokasi dan profesi dari Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Direktorat 

Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menjadi tanggung 

jawab saya sepenuhnya sebagai pihak penerima dana dan dimanfaatkan sesuai dengan 

petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku; 

3. Apabila terjadi penyalahgunaan dana bantuan pelatihan kompetensi SDM vokasi dan 

profesi sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya sebagai pihak penerima 

dana saya bersedia dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 

4. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan pembayaran atau perhitungan dana bantuan 

pelatihan pendidikan tinggi kompetensi SDM vokasi dan profesi, kami bersedia 

menyetorkan kelebihannya ke kas Negara; 

5. Bersedia menyampaikan laporan pelaksanaan program dan pertanggungjawaban 

pemanfaatan dana bantuan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, 

Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. 

 

………………………., (tgl,bln, tahun) 

Yang menyatakan 

 

Materai Rp.10.000,- 

 

(nama lengkap) 

 

 


