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Pendidikan Tinggi 

di Indonesia perlu bergerak
lebih cepat agar kita bisa
bersaing di tingkat dunia

Sumber foto:: shutterstock.com/areebarbar
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2015 2018

Angka Partisipasi Kasar (APK), % Akreditasi Perguruan Tinggi (PTS & PTN)

Walaupun belum diimbangi oleh 
peningkatan mutu institusi

Jumlah lulusan PTN & PTS  meningkat

Selama ini, transformasi Pendidikan Tinggi 
berdampak besar terhadap
peningkatan jumlah lulusan…
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…namun pendanaan Pendidikan Tinggi 

di Indonesia masih rendah
dibandingkan negara-negara lain

Filipina Indonesia India Malaysia Jepang Hong Kong Singapura Cina, Macao Amerika
Serikat

Di tahun 2020, rata-rata pengeluaran pendidikan per 

lulusan di Indonesia adalah: ~Rp. 28 juta

Rata-rata pengeluaran pendidikan tinggi (per lulusan, per tahun):
Unit: Ribu Dolar AS (PPP konstan di 2008)
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Di tahun 2021, Kemendikbud akan meningkatkan total 
anggaran yang akan disalurkan kepada

PTN dan PTS sebesar 70%

2,90 T 1

4,95 T

+70 %

2020 2021

1  Tidak termasuk BOPTN untuk Politeknik / Sekolah Tinggi Vokasi

+250 M (Matching Fund atau dana 

penyeimbang kontribusi mitra)

+500 M (Competitive Fund atau

program kompetisi kampus merdeka)

+1.3 T (tambahan BOPTN, BPPTNBH,

dan insentif IKU)
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Peningkatan pendanaan tersebut
menyasar tiga tujuan utama

Lulusan lebih mudah dapat
pekerjaan dan 

berpenghasilan layak

Dosen lebih mengerti 
kebutuhan masyarakat

dan industri

Kurikulum lebih mengasah
keterampilan kolaborasi dan 

pemecahan masalah

6



Indikator Kinerja Utama (IKU) akan menjadi
landasan transformasi Pendidikan Tinggi

Mahasiswa mendapat pengalaman di luar
kampus

Magang, proyek desa, mengajar, riset, 
berwirausaha, pertukaran pelajar

Lulusan mendapat pekerjaan yang layak
Pekerjaan dengan upah di atas UMR, menjadi

Wirausaha, atau melanjutkan studi

1

2

Kualitas

Lulusan

Program studi bekerjasama
dengan mitra kelas dunia
Dalam kurikulum, magang, dan 
penyerapan lulusan

Kelas yang kolaboratif dan 
partisipatif
Evaluasi berbasis proyek
kelompok atau metode studi kasus
(case study)

Program studi berstandar internasional
Memperoleh akreditasi tingkat internasional
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Kualitas 

Kurikulum

Dosen berkegiatan di luar kampus
Mencari pengalaman industri atau

berkegiatan di kampus lain

Praktisi mengajar di dalam kampus
Merekrut dosen dengan pengalaman industri

Hasil kerja dosen digunakan oleh
masyarakat atau mendapat rekognisi internasional
Hasil riset dan pengabdian yang dimanfaatkan

3
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Kualitas Dosen 

& Pengajar
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TRANSFORMASI DANA PEMERINTAH 
UNTUK PENDIDIKAN TINGGI

IKU

Insentif berdasarkan
capaian IKU
(Untuk PTN)

Matching Fund untuk
kerja sama dengan Mitra

(Untuk PTN & PTS)

Competitive Fund
Program Kompetisi 
Kampus Merdeka
(Untuk PTN & PTS)
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TRANSFORMASI DANA PEMERINTAH 
UNTUK PENDIDIKAN TINGGI

IKU

Insentif
Berdasarkan
Capaian IKU
(Untuk PTN)

Matching Fund untuk
kerja sama dengan Mitra

(Untuk PTN & PTS)

Competitive Fund
Program Kompetisi 
Kampus Merdeka
(Untuk PTN & PTS)
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Apa itu Matching Fund 
(dana penyeimbang kontribusi mitra)?

Video doodle Matching Fund
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+ Perguruan tinggi yang dapat menggandeng industri/mitra untuk

mendukung inovasi tri dharma perguruan tinggi (pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dengan

berinvestasi/berkontribusi di perguruan tinggi maka pemerintah

akan memberikan dana penyeimbang kontribusi (matching 

fund) kepada perguruan tinggi

+ Selain itu, berdasar PMK No 153/2020, kontribusi mitra untuk

riset mendapatkan super tax deduction (pengurangan

pendapatan bruto) sebesar 300% x dari biaya yang dikeluarkan

Apa itu matching fund?

kontribusi mitra dukungan pemerintah



Contoh Kemitraan yang berpeluang menerima Matching 
Fund atau dana penyeimbang kontribusi mitra

Infrastruktur telekomunikasi 5G yang dirancang oleh 
perguruan tinggi dan pembangunannya dikelola olah mitra 
industri

Mesin berbahan bakar biodiesel dan biogas yang 
merupakah inovasi perguruan tinggi diproduksi secara
massal oleh mitra industri

Penelitian terkait pengolahan limbah sawit untuk pakan
ternak yang diterapkan oleh yayasan sosial untuk
memberdayakan bisnis ternak di daerah
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Bagaimana cara Kemendikbud bantu 
Perguruan Tinggi mencari Mitra?
Video Demo Kedaireka
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Setelah menemukan Mitra, Perguruan Tinggi dapat mengajukan
proposal Matching Fund, dengan beberapa ketentuan

• Topik umum: Satu banding satu (1:1)
• Topik khusus (isu sosial dan isu prioritas nasional): 

Maksimal tiga banding satu (1:3)

Pendanaan dari mitra dalam bentuk:

• Uang tunai

• In-kinds (nilai kontribusi harus diukur secara akurat)

Terbuka untuk Perguruan Tinggi Negeri dan

Perguruan Tinggi Swasta

Rasio pendanaan
(Kontribusi Mitra : Pemerintah)

Tipe pendanaan yang dapat diterima
perguruan tinggi

Tipe Perguruan Tinggi yang dapat
mengajukan proposal
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Dampak terhadap
pencapaian 8 IKU

Tingkat 
partisipasi
mahasiswa

Potensi untuk
menyelesaikan

masalah di 
masyarakat

Total matching fund yang tersedia: Rp 250 Miliar

Matching Fund akan
diprioritaskan untuk

kemitraan yang memiliki
dampak terbesar terhadap

8 IKU

19



TRANSFORMASI DANA PEMERINTAH 
UNTUK PENDIDIKAN TINGGI

20

Matching Fund untuk
kerja sama dengan Mitra

(Untuk PTN & PTS)

Competitive Fund
Program Kompetisi 
Kampus Merdeka
(Untuk PTN & PTS)

IKU

Insentif
Berdasarkan
Capaian IKU
(Untuk PTN)



Apa itu “Program Kompetisi Kampus Merdeka”?

Competitive Fund (dana kompetisi)
sebesar Rp 500 Miliar
yang bertujuan untuk:

Mewujudkan aspirasi masing-
masing perguruan tinggi
(mission differentiation)

Mendorong potensi capaian 8 IKU, 
tanpa bergantung kepada

diferensiasi misi perguruan tinggi
tersebut (mission-agnostic)

IKU
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Contoh program yang berpeluang untuk menerima

Competitive Fund (1/2)

Program magang 1 semester di 
perusahaan top dunia dengan

pembimbing profesional

Inovasi penurunan emisi
karbon di perkotaan yang 

merupakan hasil penelitian
Perguruan Tinggi

Kolaborasi prodi Kesehatan 
dengan universitas top dunia 
yang melibatkan mahasiswa

S2 dan S3
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Program kemanusiaan 1 semester 
yang berkolaborasi dengan
organisasi sosial top dunia

Membangun program studi
teknologi baru bersama perusahaan

teknologi top dunia

Contoh program yang berpeluang untuk menerima

Competitive Fund (2/2)
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Perguruan Tinggi 
Berkembang

Perguruan Tinggi 
Binaan

Liga I

Liga II

Liga III

Perguruan Tinggi 
Berdaya Saing

PTN dan PTS 
dengan >18.000 
mahasiswa aktif

PTN dan PTS dengan
5.001-18.000 
mahasiswa aktif

PTN dan PTS dengan
1.000-5.000 
mahasiswa aktif

Meningkatkan 
produktivitas dan 
relevansi lulusan

Meningkatkan tata 
kelola, sumber daya, 
dan pembelajaran

Menjadi perguruan
tinggi berdaya saing
global

Kategori Contoh Aspirasi Profil PT

PTN dan PTS yang berkompetisi akan dibagi ke dalam 3 liga dengan
karakteristik dan aspirasi yang berbeda
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Evaluasi akan dilakukan oleh tim dengan beragam latar
belakang

Proposal dievaluasi secara independent oleh 3 
anggota reviewer (2 dari Dikti dan 1 dari
IDUKA)

Evaluasi Dokumen Proposal

Dilakukan dengan kunjungan (site visit) 
secara luring atau daring. 
Dilakukan oleh satu tim reviewer melalui
wawancara untuk memastikan, 
menegaskan, dan memperjelas
(klarifikasi) kelayakan program untuk
mencapai 8 IKU

Verifikasi Kelayakan

Evaluasi terhadap eligibilitas pengusul
dan pemenuhan persyaratan

administrasi

Evaluasi Administratif

Proposal diusulkan dalam bentuk
elektronik melalui laman

pkkmdikti.kemdikbud.go.id     

Pengusulan Proposal

Proses Seleksi
Proposal

Ditetapkan oleh PPK dan disyahkan oleh 
KPA

Penetapan Pemenang

26



Alokasi dana akan
diprioritaskan
berdasarkan beberapa
kriteria

Kesesuaian dan kelayakan
program untuk mencapai

8 IKU

Rekam jejak institusi
dan/atau Mitra dalam
program peningkatan
kualitas akademik dan 

IKU

Tingkat inovasi dalam
menghadapi tantangan

masa depan

(future orientation)

Total dana yang tersedia adalah Rp 500 Miliar

50%

25%

25%
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Pengumpulan Proposal
4 Februari 2021 (deadline)

Penilaian Proposal
Februari – Maret 2021

Pengumuman & Implementasi
April 2021

Proposal dikumpulkan paling lambat

pada tanggal 4 Februari 2021 dan

pemenang akan diumumkan pada bulan April 2021

Perguruan tinggi mengusulkan
proposal melalui

pkkmdikti.kemdikbud.go.id
dimana panduan format dan contoh
laporan juga dapat diunduh

Kemendikbud melakukan
evaluasi proposal dan 
memberikan masukan
Perguruan tinggi diberikan
kesempatan untuk me-revisi
proposal

Kemendikbud mengumumkan
pemenang

28



Tidak ada inovasi
yang dapat tercipta

tanpa kolaborasi
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