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Latar Belakang

• Program MBKM dirancang untuk mendorong 
terbentuknya ekosistem kolaborasi yang lebih 
erat & terakselerasi antara Kampus, Dunia Usaha 
& Dunia Industri (DUDI).

• Kemitraan antara Kampus, Industri, Pemerintah, 
& Lembaga mitra untuk mendukung kedelapan 
jenis kegiatan pembelajaran di luar kampus 
sendiri.

• Pemerintah perlu memberikan insentif yang 
mendorong penyelesaian permasalahan 
strategis nasional & berbagai tantangan industri 
dalam ekosistem Kampus Merdeka, melalui 
kemitraan PT-DUDI 
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• Program Matching Fund adalah program pendanaan dari 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang melibatkan 
insan PT dan DUDI untuk bersama-sama terlibat dalam 
membentuk ekosistem Kampus Merdeka–Merdeka 
Belajar. 

• Setelah perguruan tinggi dan DUDI menyepakati 
kemitraan melalui Kedaireka, termasuk kesepakatan 
pendanaan bersama, dosen PT dapat mengajukan 
proposal matching fund kepada KemenDikBud. 

• Rancangan Program yang diusulkan melalui Matching 
Fund dapat disusun untuk 2 tahun dengan pendanaan 
yang diberikan per tahun. Pendanaan tahun berikutnya 
didasarkan pada evaluasi hasil pelaksanaan tahun 
pertama. 
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• Pola kemitraan: satu / beberapa PT bekerjasama dengan 
satu / beberapa Pelaku DUDI

• Jenis-jenis Pelaku DUDI mencakup UMKM, Koperasi, 
Startup Company, Industri, BUMN, LSM/NGO, 
Kementerian & Lembaga Pemerintah

• Pembentukan kemitraan harus melalui Kedaireka



Manfaat 
Dana 
Padanan

Mengurangi sebagian beban pembiayaan yang ditanggung DUDI dalam kegiatan 
riset dan pengembangan yang dilakukan bersama perguruan tinggi. 

Memperluas dan meningkatkan dampak positif kegiatan perguruan tinggi 
bersama mitra dikarenakan kapasitas pembiayaan bagi kegiatan kerjasama 
tersebut akan meningkat melalui skema pendanaan matching fund dari 
pemerintah. 

Mendorong penciptaan produk atau jasa yang inovatif untuk diproduksi massal 
oleh industri dan kemudian dimanfaatkan masyarakat melalui pemberian dana 
dari pemerintah (matching fund) untuk mengaplikasikan hasil-hasil penelitian 
yang dilakukan perguruan tinggi melalui kegiatan kerjasama dengan DUDI. 

Menumbuhkembangkan bisnis berbasis iptek dan wirausaha muda lulusan 
perguruan tinggi melalui pendanaan startup company. 

Mendorong pengembangan Pusat Riset atau Program Studi baru bersama 
dengan DUDI yang bidang ilmu dan teknologinya relevan dengan kebutuhan 
DUDI. 





Ruang Lingkup (1)



Ruang Lingkup (2)
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Pendanaan



Struktur Pendanaan

1. Honorarium (maks. 30%): Dialokasikan untuk gaji/honorarium Tim Peneliti & Pelaksana dari pihak PT; utk tim mitra dihitung 
sebagai sumber dana mitra. Satuan biaya mengacu pada standar biaya umum atau perundang-undangan yang berlaku. 

2. Biaya Operasional, antara lain untuk:  

• Pengadaan barang/bahan penelitian (seperti bahan baku atau komponen produksi); 

• Pengadaan peralatan yang diperlukan, biaya pengujian/analisis, penyewaan peralatan; 

• Penyelenggaraan Workshop, Lokakarya, Focus Group Discussion (FGD), Peningkatan Kapasitas (capacity building), 
Pelatihan, Survey, Seminar dan Diseminasi hasil kegiatan 

• Perjalanan dalam negeri dan/atau luar negeri untuk pelaksanaan program; 

• Upah/honorarium tenaga kerja lapangan, tenaga ahli/profesional, narasumber, surveyor, observer, atau responden yang 
bukan tim tetap yang dicakup pada komponen (1); 

• Biaya produksi produk dalam skala teaching industry/mini-plant sesuai dengan karakteristik produk, dengan justifikasi dan 
rasionalisasi yang kuat (didukung dengan rencana bisnis) 

• Pendaftaran/pengurusan sertifikasi produk atau teknologi atau Kekayaan Intelektual seperti pengurusan paten atau hak cipta 
atau Kekayaan Intelektual lainnya dan sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau pemenuhan standar lainnya, 
termasuk pendaftaran/pengurusan ijin resmi terkait pelaksanaan program dari lembaga yang berwenang 

Bantuan Matching Fund tidak boleh digunakan untuk membiayai komponen biaya yang telah dibiayai dari sumber lain 
(double funding). 



Jadwal & Kriteria

• Penerimaan proposal: 25 Januari – 30 Juni 2021, 
• first come, first served

Kriteria Penilaian Substansi
• Dampak kepada transformasi perguruan tinggi (30%)
• Tingkat partisipasi mahasiswa (20%)
• Dampak kepada penyelesaian permasalahan DUDI atau masyarakat

(25%)
• Kelayakan program (25%)











Alur Pengusulan Proposal di Dikti









Penetapan Penerima Matching Fund
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• Tim AdHoc MBKM berkoordinasi dengan LPIK dan 
Direktorat Kemahasiswaan.

• LPIK sebagai lembaga pengelola karena telah 
memiliki sistem pengelolaan kerjasama dengan 
mitra serta pengelolaan inovasi.

• Direktorat Kemahasiswaan menangani keterlibatan 
mahasiswa, terutama yang berkaitan dengan 
kewirausahaan/Start-up. 



Pengajuan Proposal Matching Fund ITB

Mencari Mitra

IDUKA & PT 
mencari mitra di 
Kedaireka

Rencana Kerjasama

Diskusi mengenai 
peran & tanggung 
jawab masing-masing

Komitmen Kemitraan

Penanda-tanganan 
perjanjian KerMa antara 
Dosen-IDUKA

Pengajuan Proposal

Dosen mengajukan 
proposal ke Tim 
AdHoc MBKM untuk 
direview

Persetujuan 

Proposal disetujui 
WRAM



Narahubung Untuk informasi lebih rinci:

• Ira Fachira, Ph.D (Koordinator Matching Fund)

WhatsApp: 0811-222-1802 ; Email: ira@sbm-itb.ac.id

• Rofiq Iqbal, Ph.D (SekBid Inovasi dan Transfer Teknologi LPIK)

WhatsApp: 0813-2132-1713

• Santi Novani, Ph.D (SekBid Kewirausahaan & Inkubasi Bisnis 
LPIK):

WhatsApp: 0878 -5211-4010 ; Email: snovani@sbm-itb.ac.id

mailto:ira@sbm-itb.ac.id
mailto:snovani@sbm-itb.ac.id


Terima kasih



Agenda Pembahasan

• LPIK: Mekanisme pengelolaan inovasi yang terkait dengan
kemitraan

• LPIK & Career Centre: Mekanisme pengembangan Start-up 

• LPPM: Mekanisme kegiatan CSR dengan mitra

• Mitra LPIK 2019: 134

• Inventor: 55 (2019); 81 (2020)

• Startup: 150, terbagi menjadi 6 klaster


