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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XVI (LLDIKTI XVI) dibentuk

berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik

Indonesia NO 34 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Layanan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Gorontalo dengan wilayah

kerja Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah. Dengan tujuan

untuk efisiensi dan efektivitas dukungan layanan peningkatan mutu dalam

penyelenggaraan pendidikan tinggi. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Kedaireka merupakan akronim dari Kerja Sama Dunia Usaha dan Kreasi

Reka. Kedaireka juga dapat diartikan sebagai Kedaulatan Indonesia dalam Reka

Cipta. Kementerian ingin membangun suatu platform kerja sama antar perguruan

tinggi dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri serta pihak-pihak terkait. Platform

Kedaireka Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi pusat pertemuan dan

komunikasi antara pereka cipta di Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut “Insan

Dikti”) dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri. Program ini dapat memfasilitasi

dan memberikan dukungan pendanaan kepada dosen untuk beraktifitas diluar

kampus melalui penelitian yang bermanfaat untuk khalayak sebagai

implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, memberikan kesempatan untuk

mahasiswa ikut terlibat dalam program penelitian di luar kampus yang bisa

dikonversi sebagai nilai akademik yag merupakan bagian dari program Merdeka

Belajar Kampus Merdeka (MBKM), serta menawarkan solusi atas masalah yang

dihadapi dunia usaha dunia industri (DUDI), instansi serta pemerintah daerah

melalui penelitian yang dikembangkan Insan Dikti.

Pelaksanaan program Kedaireka sudah memasuki tahun ke 2, dimana total

kolaborasi anggaran senilai Rp 2.670.107.369.726 pada tahun 2021 dengan

jumlah 1.231 Proposal Match, dan melibatkan 18.316 peneliti dari kalangan insan

akademik.
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Pada tahun 2022, berdasarkan data per agustus total kolaborasi anggaran

meningkat senilai Rp11.201.828.441.989 dengan jumlah 5.377 Proposal Match,

dengan keterlibatan pengguna 33.088 peneliti dari kalangan insan akademik.

Gambar1.InfoProposalKedaireka

Gambar2.DaftarPengguna Kedaireka
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A. Tujuan
Panduan ini disusun dengan tujuan untuk mengakselerasi jumlah

partisipan program kedaireka khususnya peneliti dari kalangan PTS dibawah

wilayah kerja LLDIKTI XVI. Dengan memberikan informasi yang komprehensif

tentang program kedaireka diharapkan dapat meningkatkan minat dan partisipasi

dari dosen LLDIKTI XVI. Partisipasi Program kedaireka dalam lingkup LLDIKTI

XVI perlu ditingkatkan karena menjadi salah satu langkah strategis untuk

menciptakan ekosistem Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Dalam pelaksanaannya peneliti dapat melibatkan mahasiswa dalam

melakukan penelitian. Selain itu, Program Kedaireka Matching Fund juga

mendorong perguruan tinggi untuk membangun kerja sama dengan dunia usaha

dunia industri (DUDI) serta memberikan kesempatan kepada dosen sebagai

peneliti untuk melakukan pengabdian pada masyarakat.

C. Sasaran
Sasaran penyusunan panduan program kedaireka ini adalah :

1. Dosen PTS LLDIKTI Wilayah XVI sebagai peneliti.

2. DUDI yang berdomisili di area Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan

Gorontalo sebagai mitra kerjasama.
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BAB II

Program Kedaireka

A. Program Kedaireka

A.1 Definisi

Kedaireka merupakan platform resmi dari Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai jembatan penghubung antara perguruan

tinggi dan mitra untuk menghadirkan kreasi dan solusi terkini dari berbagai

penyelesaian masalah bisnis. Kedaireka bertujuan untuk mewujudkan kemudahan

terjadinya proses kolaborasi dari pihak perguruan tinggi dengan mitra, melahirkan

inovasi nyata demi kemajuan akademik dan bisnis di segala bidang industri.

Program Kedaireka Matching Fund adalah program pendanaan Kementerian

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang merupakan program penguatan

kolaborasi antara perguruan tinggi dengan mitra, agar menghasilkan kontribusi

dalam menyelesaikan permasalahan nyata di lapangan atau terhadap implementasi

kebijakan strategis nasional.

A.2 Tujuan

Tujuan Program kedaireka adalah :

1. Mewujudkan kolaborasi menyeluruh yang erat di antara perguruan tinggi, dunia

kerja dan industri, juga masyarakat dan pemerintah.

2. Mengembangkan dan menumbuhkan inovasi pada lembaga perguruan tinggi dan

membangun kemitraan dengan dunia kerja, pemerintah, dan masyarakat.

3. Membangun rekam jejak perguruan tinggi dan keunggulan spesifik yang

menunjukkan diferensiasi misi perguruan tinggi.

4. Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam mendukung kebijakan/program

pemerintah dan mewujudkan upaya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan.

5. Meningkatkan daya saing bangsa.
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A.3 Manfaat

Program kedaireka bermanfaat untuk :

1. Memperbesar pendanaan riset, pengembangan dan penerapan hasil penelitian di

perguruan tinggi melalui pendanaan bersama pemerintah dan mitra.

2. Mengurangi sebagian beban pembiayaan yang ditanggung dunia industri dalam

kegiatan riset dan pengembangan yang dilakukan bersama perguruan tinggi.

3. Dengan meningkatnya pembiayaan, dapat memperluas dan meningkatkan

dampak positif kegiatan perguruan tinggi bersama Mitra.

4. Mendorong penciptaan produk atau jasa yang inovatif secara nyata.

5. Mendorong perguruan tinggi dan dunia industri untuk membangun bisnis berbasis

iptek dan wirausaha.

6. Mendorong pengembangan Pusat Riset atau Program Studi baru bersama

dengan dunia kerja yang bidang ilmu dan teknologinya relevan dengan kebutuhan

dunia kerja.

B. Literasi Program Kedaireka

B.1 Tema Rekacipta/Inovasi

Di tahun 2022 Kedaireka mengangkat tema “Inovasi Kolaborasi
Membangun Negeri”, Kedaireka Matching Fund berfokus pada lima (5) sektor

yakni :

- Ekonomi hijau/green economy

Pendanaan penelitian pengembangan sektor pertanian berkelanjutan, energi

terbarukan, konservasi sumber daya alam.

- Ekonomi digital/digital economy

Pendanaan penelitian terkait pembuatan dan pengembangan layanan berbasis

teknologi untuk UMKM, pembangunan industri gaming dan animasi.
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- Ekonomi biru/blue economy

Pendanaan penelitian terkait budidaya dan pengelolaan sumber daya laut,

pengembangan teknologi pengelolaan sumber daya laut.

- Kemandirian kesehatan

Pendanaan penelitian terkait pembuatan dan pengembangan alat kesehatan,

pembuatan dan pengembangan obat herbal dan non-herbal, penanganan

permasalahan stunting (gagal tumbuh).

- Pemulihan ekonomi dan pengembangan pariwisata

Pendanaan penelitian terkait pengembangan dukungan program wisata di 5

destinasi super prioritas, pengembangan platform dan database untuk melakukan

kurasi budaya.

Selain itu Program kedaireka juga memiliki tema umum, Jenis-jenis tema

inovasi yang tidak tercakup dalam tematik namun tetap sesuai dengan ruang lingkup

seperti adopsi produk, adopsi iptek dan kepakaran, pengembangan startup, atau

pengembangan Pusat Unggulan Teknologi/Centre of Excellence (CoE).

B.2 Pendanaan Program

B.2.1 Sistem dan Skema Pendanaan

Sistem pendanaan adalah dengan kontrak tahun tunggal. Besaran dana

bantuan yang dapat diberikan untuk setiap skema ditetapkan berdasarkan evaluasi

atas kelayakan program dan rasionalitas kebutuhan program (feasibility dan

reasonability). Pendanaan Matching fund 2022 tidak dapat digunakan untuk

membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber pendanaan yang lain (double

funding).

B.2.2 Pendanaan Mitra

Kontribusi pendanaan dari mitra berupa uang, bahan baku, material produksi,

sertifikasi,SDM atau jasa pihak ketiga untuk kebutuhan program (cash); dan bantuan

lainnya seperti peralatan, tempat pengujian/pembuatan produk, SDM, jasa atau
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infrastruktur lain yang dimiliki oleh mitra (in-kind). Besarnya kontribusi pendanaan

mitra akan menentukan besaran dana padanan, dengan pengaturan sebagai berikut.

1. Pendanaan 1:1 diberikan bagi inovasi hasil kerja sama yang memberikan manfaat

bagi industri dan/atau penyelesaian masalah mitra.

2. Pendanaan padanan dapat diberikan hingga komposisi 3:1 apabila merupakan

proyekproyek strategis nasional, yang mendukung pengembangan sektor prioritas

nasional atau penyelesaian beberapa masalah strategis nasional seperti:

peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pencegahan stunting, isu

prioritas G20, upaya pencegahan kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla),

upaya penanggulangan banjir dan kekeringan, penanganan pandemi Covid-19, atau

program prioritas nasional yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa. Mitra wajib

menyediakan kontribusi dana padanan tunai (in-cash) untuk besaran dana padanan

yang diajukan di atas > IDR 1 M.

B.2.3 Komponen Pembiayaan

Komponen biaya Pendanaan Matching fund Tahun 2022 yang dapat diajukan

adalah sebagai berikut.

1. Honorarium/Insentif (maksimal 15% dari total usulan)

Komponen biaya ini dapat dialokasikan untuk gaji/honorarium tim peneliti dan tim

pelaksana program dari pihak perguruan tinggi, sedangkan tim dari mitra dihitung

sebagai sumber dana mitra. Satuan biaya mengacu pada standar biaya masukan

atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Biaya Operasional

Komponen biaya ini dapat dialokasikan untuk pembiayaan operasional pelaksanaan

program seperti:

a) Penyelenggaraan workshop, lokakarya, Focus Group Discussion (FGD), capacity

building, pelatihan, survei, seminar dan diseminasi hasil kegiatan yang berkaitan

dengan tahapan produksi serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas

produk unggulan serta meningkatkan produktivitas proses produksi;
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b) Perjalanan dalam negeri untuk pelaksanaan program;

c) Upah/honorarium tenaga kerja lapangan, tenaga ahli, narasumber, surveyor,

observer, responden, mahasiswa, di luar tim peneliti dan tim pelaksana program;

d) Pendaftaran artikel ilmiah untuk diterbitkan dalam jurnal nasional atau

internasional.

B.2.3 Biaya Produksi

Komponen biaya ini dapat dialokasikan untuk pembiayaan produksi pada

pelaksanaan program seperti:

1. Pembelian/pengadaan barang/bahan produksi seperti bahan baku atau komponen

atau sub-komponen mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. Pembelian/pengadaan/penyewaan peralatan laboratorium/lahan/binatang dalam

rangka observasi atau pengujian, termasuk jasa pengujian laboratorium, industri dan

tes pasar.

3. Pembelian/pengadaan alat produksi seperti mesin dan peralatan.

4. Upah untuk tenaga kerja yang terlibat dalam pembuatan produk;

5. Pembiayaan untuk pengujian/analisis, penyewaan peralatan bilamana secara

ekonomis lebih menguntungkan dalam beberapa aspek;

6. Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi seperti pengurusan

paten atau hak cipta (Kekayaan Intelektual lainnya) dan Standar Nasional Indonesia

(SNI), termasuk pendaftaran/pengurusan ijin terkait dengan pendirian industri,

produksi, distribusi, dan komersialisasi atau implementasi produk atau teknologi.

B.2.4 Biaya Pengelolaan Program (maksimal 5% dari total usulan)

Komponen pengelolaan yang dapat didanai antara lain: biaya perjalanan

pengelolaan program, biaya rapat koordinasi, pembelian alat tulis kantor, monitoring

dan evaluasi, serta pelaporan. Komponen pembiayaan ini dapat dibiayai dari sumber

dana internal perguruan tinggi (PT).
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B.3 Ketentuan Pengajuan

Persyaratan Umum

Secara umum persyaratan pengusulan adalah sebagai berikut:

a. Dosen pengusul memenuhi persyaratan berikut:

- Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)/Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK);

- Memiliki rekam jejak yang relevan dengan program yang diusulkan;

- Terdaftar di Kedaireka; dan

- Tidak sedang studi lanjut atau kegiatan akademik seperti academic recharging,

postdoc, dan lainnya.

b. Dosen pengusul telah memperoleh komitmen penyediaan dana padanan dari

mitra.

c. Mitra dan perguruan tinggi yang mengusulkan Matching Fund memiliki akun

terdaftar di Kedaireka dengan status kolaborasi yang sudah diterima dan sudah

mengetahui rekam jejak masing-masing.

d. Pengusul tidak memiliki afiliasi atau hubungan famili dengan mitra yang

berkolaborasi.

e. Terdapat lembaga/entitas/unit yang ditugaskan oleh perguruan tinggi untuk

mengelola program yang diusulkan, serta pengakuan bahwa program yang

diusulkan adalah hasil penelitian yang dimiliki institusi.

f. Perguruan tinggi pengusul tidak dalam status pembinaan.
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B.4 Contoh Program Kedaireka

Berikut contoh program pendanaan matching fund kedaireka yang telah

berjalan :
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BAB III

Panduan Pendaftaran
A. Alur Penyusunan Operasional

Pengusulan proposal Program Matching fund 2022 dapat dilakukan setelah

terjalinnya kesepakatan kerja sama antara insan pendidikan tinggi dan mitra.

Setelah itu, alur pengusulan proposal dapat dilihat dalam diagram berikut:

B. Panduan Pendaftaran
Langkah pendaftaran akun kedaireka adala sebagai berikut :

1. Pilih fungsi sebagai insan perguruan tinggi, isi nama, email dan password. Silakan

cek email yang anda daftarkan untuk proses verifikasi pendaftaran akun
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2. Setelah mendapatkan email verifikasi klik konfirmasi registrasi dan masuk ke akun

kembali setelah berhasil masuk lengkapi data diri profil singkat dan masukkan kata

kunci atau peminatan yang sesuai dengan latar belakang anda

3. Setelah pendaftaran sukses insan perguruan tinggi dapat mencari kesempatan

kolaborasi peluang cipta dari industri dengan mengajukan ide solutif atau kreasi reka.
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4. Lengkapi formulir pengajuan kreasi reka yang meliputi

- Judul kreasi reka

- Bidang kreasi reka

- Latar belakang terwujudnya kreasi reka

- Penggunaan utama kreasi reka

- Bagaimana kreasi reka menjadi solusi yang tepat sasaran

- Kejelasan tolok ukur kesuksesan kreasi reka

- Kebutuhan serta harapan kolaborasi dengan mitra industri

- Tambahkan kata kunci yang sesuai

- Tentukan tingkat kesehatan kreasi reka

- Tentukan batas tanggal penerimaan tawaran kolaborasi

Jika formulir sudah dilengkapi klik ajukan kreasi reksa kreasi reka. Insan perguruan

tinggi dapat diberikan penawaran kolaborasi oleh mitra industri yang cocok dengan

profil

peneliti.
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C. Informasi Kreasi Reka dan Peluang Cipta

Di tahun 2022 Kedaireka mengangkat tema “Inovasi Kolaborasi
Membangun Negeri”, yang berfokus pada lima (5) sektor yakni :

- Ekonomi hijau/green economy

Pendanaan penelitian pengembangan sektor pertanian berkelanjutan, energi

terbarukan, konservasi sumber daya alam. Contoh Pendanaan Penelitian Ekonomi

Hijau dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

NO Pengusul Instansi Judul Proposal

1 Ahmad Juang Pratama
Universitas Al-Azhar
Indonesia

Pengembangan Teknologi Sistem
Pengolahan Sampah Plastik Menjadi ahan
Bakar Melalui Pemberdayaan Siswa SMK

Di Yayasan Pendidikan Satya Praja,
Pemalang.

2 Suharsono Institut Pertanian Bogor
Produksi Benih Kentang Varietas Ipb Cp3
Dan Umbi Kentang Varietas Ipb Cp1 dan

Ipb Cp3 Untuk Mendukung Industri Keripik

3
Iman Rahayu Hidayati
Soesanto

Institut Pertanian Bogor
Optimalisasi Produksi Pakan Ayam Petelur
Bersuplemen Omega -3 Menghasilkan

Pangan Fungsional

- Ekonomi digital/digital economy

Pendanaan penelitian terkait pembuatan dan pengembangan layanan

berbasis teknologi untuk UMKM, pembangunan industri gaming dan animasi. Contoh

Pendanaan Penelitian Ekonomi Digital dapat dilihat dalam tabel berikut ini:
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NO Pengusul Instansi Judul Proposal

1 Tjahja Muhandri Institut Pertanian Bogor

Peningkatan Skala Produksi
Nasi Instan Lengkap Dengan
Lauk Dan Pengembangan

Nasi Goreng Steril Komersial

2 Made Astawan Institut Pertanian Bogor

Produksi Tempe Beku
Higienis Untuk

Pengembangan Pasar
Ekspor

3 Humasak Tommy Argo Simanjuntak Institut Teknologi Del

Pengembangan Hilirisasi
dan Komersialisasi Produk
dari Startup Digital Tenun

Nusantara

- Ekonomi biru/blue economy

Pendanaan penelitian terkait budidaya dan pengelolaan sumber daya laut,

pengembangan teknologi pengelolaan sumber daya laut. Contoh Pendanaan

Penelitian Ekonomi Biru dapat dilihat dalam tabel berikut ini

NO Pengusul Instansi Judul Proposal

1 Obie Farobie Institut Pertanian Bogor

Scale Up Teknologi Produksi Biogas
Dari Makroalga Laut Khas
Indonesia Sebagai Energi

Terbarukan Untuk Mendukung
Pengembangan Ekonomi Biru Di

Indonesia

2 Tomy Abuzairi Universitas Indonesia
Generator Tambak Udang Dengan
Oksigen Konsentrator Buatan

Dalam Negeri

3 Eka Sunarwidhi Prasedya Universitas Mataram

Pengembangan Produk
Kosmeseutikal Kualitas Eksport

Berbahan Baku Rumput Laut Lokal
Indonesia
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- Kemandirian kesehatan

Pendanaan penelitian terkait pembuatan dan pengembangan alat kesehatan,

pembuatan dan pengembangan obat herbal dan non-herbal, penanganan

permasalahan stunting (gagal tumbuh). Contoh Pendanaan Penelitian Kemandirian

Kesehatan dapat dilihat dalam tabel berikut ini

NO Pengusul Instansi Judul Proposal

1 Yhona Paratmanitya Universitas Alma Ata

Gotong Royong Cegah Stunting (Gong
Ceting) pada keluarga beresiko melalui
kolaborasi Pentaheliks Di Provinsi Jawa

tengah

2 Dzulkiflih Universitas Negeri Surabaya
Inovasi Obat Herbal Terstandar (OHT)
Anti Diabetes Dari Kayu Manis, Daun
Kembang Bulan, Dan Rimpang Kunyit

3 Mega Safithri Institut Pertanian Bogor

Sediaan Obat Herbal (Ekstrak Sirih
Merah, Jahe Merah, Dan Kayu Manis)
Sebagai Obat Anti Diabetes Dalam

Meningkatkan Kemandirian Kesehatan
Masyarakat

- Pemulihan ekonomi dan pengembangan pariwisata

Pendanaan penelitian terkait pengembangan dukungan program wisata di 5

destinasi super prioritas, pengembangan platform dan database untuk melakukan

kurasi budaya. Contoh Pendanaan Penelitian Pemulihan Ekonomi dan

pengembangan pariwisata dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

NO Pengusul Instansi Judul Proposal

1 Hartin Nur Khusnia Universitas Mataram

Penyusunan Paket Wisata Dan
Pemasaran Digital Sebagai Upaya
Penguatan Desa Wisata Lingkar

Mandalika

2 I Gede Yudarta Institut Seni Indonesia Denpasar

Rekacipta Pergelaran Kolosal
Pesona Mandalika Dalam Rangka
Pengembangan Destinasi Wisata

Super Prioritas Nasional.
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3

Sulistiono Institut Pertanian Bogor

Implementasi Pembangunan
Kawasan Bali Smart Ecotourism

Berbasis Socio-Techno
Enterpreunerial

Selain itu Program kedaireka juga memiliki tema umum, Jenis-jenis tema

inovasi yang tidak tercakup dalam tematik namun tetap sesuai dengan ruang lingkup

seperti adopsi produk, adopsi iptek dan kepakaran, pengembangan startup, atau

pengembangan Pusat Unggulan Teknologi/Centre of Excellence (CoE).

NO Pengusul Instansi Judul Proposal

1 Artiawati, Mapppsych Universitas Surabaya

Penerapan Tri-Dharma Perguruan
Tinggi Melalui Adopsi Iptek Untuk

Pengembangan Aplikasi Pengukuran
Minat Pencari Kerja

2 Suwardi Institut Pertanian Bogor
Scale Up Media Tumbuh Tanaman
"Zeoponik" Untuk Tanaman Bunga

Dan Holtikultura.

3 Edson Yahuda Putra Universitas Klabat
Aplikasi Penunjang Pembayaran pajak

Kendaraan Bermotor Di Provinsi
Sulawesi Utara

D. Penyusunan Proposal

Dalam penyusunan Proposal Penelitian hendaknya memperhatikan kriteria penilaian

agar proposal yang dibuat mendapatkan skoring yang tinggi dan dapat diterima.

Kriteria penilaian substansi Proposal adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas dan Kontribusi Mitra (25%)
Penilaian dilakukan terhadap profil mitra, rekam jejak kerja sama dengan dosen/PT,

dan kontribusinya terhadap PT, serta rancangan kontribusi mitra pada

pengembangan produk/luaran program yang diusulkan (nilai Komitmen).
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2. Kapasitas Pengusul (15%)
Penilaian dilakukan terhadap rekam jejak dan kapasitas pengusul terutama terkait

dengan produk/luaran yang dihasilkan.

3. Luaran Program (30%)
Penilaian dilakukan terhadap produk/luaran yang telah dihasilkan, peta jalan

pengembangan produk/luaran, tingkat inovasi (innovation), keterbaruan (novelty),

dan keunggulan produk/luaran yang akan dihasilkan, kesesuaian antara rancangan

produk/luaran dan metode pelaksanaan program dengan masalah/kebutuhan mitra,

rancangan pengelolaan HKI, serta kemanfaatan produk/luaran bagi perguruan tinggi

dan mitra. Salah satu luaran penting dari program ini adalah untuk mendorong

implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan capaian Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang relevan (tabel 1) sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021.
Tabel 1. Indikator Kinerja Utama yang terkait secara langsung dengan Program Matching fund

Tahun 2022.
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Khusus untuk Pendidikan Tinggi Vokasi, Program MF sekaligus untuk

memfasilitasi implementasi kebijakan dan strategi link & match 8+i yang harus

dipenuhi oleh Perguruan Tinggi Vokasi seperti tercantum dalam tabel 2.
Tabel 2. Link and Match 8+i Kampus Vokasi pada Kegiatan Matching fund Tahun 2022

4. Kontribusi pada pencapaian IKU & IKT (20%)
Penilaian dilakukan terhadap rancangan integrasi pengembangan produk/luaran

pada pembelajaran, keterlibatan profesional dari industri hadir di kampus,

keterlibatan dosen yang berkegiatan tri dharma di kampus lain/industri, luaran

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapatkan rekognisi

internasional atau diterapkan oleh masyarakat, keterlibatan dosen yang membina

mahasiswa yang berhasil meraih prestasi minimal tingkat nasional, bobot kegiatan

mahasiswa, mahasiswa yang terlibat, dan nilai tambah terhadap kompetensi dan

kebekerjaan mahasiswa. Untuk PTS LLDIKTI XVI penelitan hendaknya berkontribusi

terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) LLDKTI XVI, Adapun IKU

LLDKTI XVI adalah sebagai berikut :
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5. Pengelolaan Program (10%)
Penilaian dilakukan berdasar rencana implementasi program, mekanisme kerja

sama dan keterlibatan para pihak, pengelolaan program dan anggaran yang prudent

sesuai peraturan, pemantauan (monev), mitigasi risiko, dan keberlanjutan.
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BAB IV
KESIMPULAN

Program Kedaireka adalah salah satu langkah strategis LLDIKTI XVI untuk

menciptakan ekosistem MBKM dan pencapaian Indikator kinerja utama LLDIKTI XVI.

Program pendanaan Dana Padanan Matching fund Kedaireka berfokus untuk

mewujudkan hasil kolaborasi inovatif melalui platform Kedaireka. Perguruan Tinggi

dengan DUDI bekerja sama untuk meningkatkan manfaat dan relevansi sekaligus

menyesuaikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Perguruan Tinggi

dengan kebutuhan DUDI dan masyarakat. Melalui Program Kedaireka Perguruan

Tinggi diakselerasi menjadi pusat inovasi bangsa dalam menerapkan kebijakan

Kampus Merdeka untuk mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi

Negeri dan LLDIKTI.

PTS di wilayah kerja LLDIKTI XVI memiliki potensi untuk mengikuti dan

menerima manfaat dari program ini. Penelitian terkait pengembangan dukungan

program wisata di 5 destinasi super prioritas menjadi salah satu tema yang sangat

potensial untuk dijalankan, karena Likupan sebagai salah satu destinasi wisata

super prioritas terletak di Provinsi Sulawesi Utara yang merupakan wilayah kerja

LLDIKTI XVI.

Tema lain yang bisa diangkat PTS LLDIKTI Wilayah XVI adalah Ekonomi
Hijau yaitu pendanaan penelitian pengembangan sektor pertanian berkelanjutan,
energi terbarukan, konservasi sumber daya alam. Ekonomi Biru penelitian terkait
budidaya dan pengelolaan sumber daya laut, pengembangan teknologi pengelolaan
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sumber daya laut, dan Ekonomi Digital penelitian terkait pembuatan dan
pengembangan layanan berbasis teknologi untuk UMKM, pembangunan industri
gaming dan animasi. Hal ini didukung letak geografis wilayah Sulawesi Utara,
Sulawesi Tengah, dan Gorontalo yang memiliki potensi kelautan, pertanian, dan
UMKM yang masih dapat berkembang.

Untuk panduan dan format dokumen dapat diakses pada link berikut ini
https://bit.ly/3trYhYh

https://bit.ly/3trYhYh
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