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PPUPIVa. Tim pengusul maksimal empat orang
b. Bidang ilmu tim pengusul terkait 

dengan produk/jasa  dan ada yang 
mempunyai kompetensi 
ekonomi/marketing; dan

c. Wajib melibatkan mahasiswa minimal 
lima orang dalam bentuk magang atau 
tugas lain yang diperlukan dalam
MBKM;

d. Untuk mendukung program MBKM 
(Merdeka Belajar Kampus Merdeka) 
maka setiap mahasiswa yang dilibatkan
berhak mendapatkan rekognisi
minimal 10 SKS per tahun kegiatan
(minimal dalam 1 semester), baik dalam 
bentuk rekognisi mata
kuliah/kombinasi dengan mata kuliah
baru/dan atau SKPI

e. Tim pengusul wajib bekerjasama
dengan industri untuk mencapai IKU 
perguruan tinggi vokasi.

Jangka Waktu

3 TAHUN

Pendanaan
Rp. 200.000.000,-+ PT 

30 jt/th

PENGUSUL

Unggul Sangat
Memuaskan

Memuaskan Kurang Memuaskan
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PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA PRODUK INOVASI VOKASI (PPUPIV)

a.Mempercepat proses pengembangan 
budaya kewirausahaan;

b.Membantu menciptakan akses bagi 
terciptanya wirausaha baru;

c.Menunjang otonomi kampus;
d.Memberikan pengalaman kerja kepada 

mahasiswa;
e.Mendorong budaya pemanfaatan hasil 

riset PT Vokasi bagi masyarakat; 
f. Memberikan kesempatan magang

bersertifikat bagi mahasiswa
perguruan tinggi vokasi dan perguruan
tinggi lainnya ; 

g.Tim pelaksana PPUPIV bisa membina 
kerjasama dengan sektor swasta 
termasuk pihak industri dan sektor 
pemasaran.

Pengusul

KRITERIA
1. unit usaha PUPIV yang diusulkan diutamakan usaha yang sudah

berjalan dan telah mempunyai struktur organisasi yang jelas di PT;
2. produk/jasa PUPIV diutamakan memiliki keunggulan dan keunikan

yang kompetitif dan prospektif dan tidak bersaing dengan produk
masyarakat;

3. diprioritaskan produk/jasa merupakan hasil penelitian tim
pengusul;

4. adanya komitmen PT untuk melanjutkan PUPIV setelah pendanaan
dari Direktorat Akademik Perguruan Tinggi Vokasi sudah berakhir;

5. jangka waktu kegiatan PUPIV adalah tiga tahun;
6. usulan dana ke Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi

maksimum Rp 200.000.000 per tahun. Dana dari perguruan tinggi
minimum Rp 30.000.000 per tahun selama tiga tahun;

7. anggaran yang dipergunakan untuk diinvestasikan peralatan
minimal 50% dari total anggaran yang diajukan; dan

8. sumber dana lain dari pemerintah daerah, lembaga pemerintah
lainnya atau lembaga swasta (CSR).

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI VOKASI

LUARAN
1. peningkatan level keberdayaan mitra secara kuantitatif dan

kualitatif sesuai permasalahan yang dihadapi;
2. satu artikel ilmiah pada jurnal nasional terindek Sinta

minimal peringkat 4 atau satu artikel ilmiah pada jurnal
Internasional, atau satu artikel dalam prosiding terindeks
bereputasi;

3. artikel pada media massa cetak/elektronik;
4. video kegiatan; dan
5. satu tambahan luaran wajib di tahun ketiga menghasilkan

satu produk ber-kekayaan intelektual dalam bentuk paten
sederhana atau paten.

Luaran tambahan PUPIV dapat berupa luaran lainnya di luar
luaran wajib di atas

MULTI 
TAHUN



▪ Perguruan tinggi vokasi perlu akses dalam wujud knowledge and technopark.

▪ Hasil riset PT Vokasi diharapkan mendapat perlindungan Kekayaan Intelektual (KI).

▪ Program PUPIV diharapkan mampu menghasilkan produk jasa dan/atau teknologi

▪ Wujud PUPIV di perguruan tinggi vokasi: unit usaha pusat produksi, pusat

konsultasi, pusat desain, pusat pelatihan, pusat perbaikan dan perawatan, pusat

penelitian dan pengembangan, dan pusat perawatan kesehatan.

▪ PUPIV dapat bermitra dengan Bank, BUMN, Pemda, Investor dan DUDI lainnya.

▪ PUPIV dikelola kelompok dosen sesuai kompetensinya di level laboratorium,

perencana percontohan, bengkel, jurusan, UPT, pusat riset dan pengembangan atau

lembaga lain yang berada di dalam perguruan tinggi vokasi tersebut.

▪ Misi program PUPIV adalah menciptakan akses sosialisasi produk-produk

intelektual dosen yang unggul dan inovatif untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat

internal dan eksternal kampus.

PENDAHULUAN



Tujuan PUPIV sebagai berikut:

1. mempercepat proses budaya kewirausahaan di PT Vokasi;

2. membantu menciptakan akses bagi terciptanya wirausaha

baru;

3. menunjang otonomi kampus dan income generating PT

Vokasi;

4. memberikan kesempatan dan pengalaman kerja kepada

mahasiswa;

5. mendorong berkembangnya budaya pemanfaatan hasil

riset PT bagi masyarakat;

6. memberikan kesempatan magang bersertifikat bagi

mahasiswa perguruan tinggi vokasi dan perguruan tinggi

lainnya; dan

7. tim pelaksana PUPIV dapat berkolaborasi dengan sektor

swasta, industri dan sektor pemasaran dalam pencapaian

IKU PT Vokasi.

TUJUAN



Luaran wajib PUPIV:

1. Peningkatan level keberdayaan mitra secara

kuantitatif dan kualitatif sesuai permasalahan yang

dihadapi;

2. Satu artikel ilmiah pada jurnal nasional terindek Sinta

minimal peringkat 4 atau satu artikel ilmiah pada

jurnal Internasional, atau satu artikel dalam prosiding

terindeks bereputasi;

3. Artikel pada media massa cetak/elektronik;

4. Video kegiatan; dan

5. Satu tambahan luaran wajib di tahun ketiga

menghasilkan satu produk ber-kekayaan intelektual

dalam bentuk paten sederhana atau paten.

Luaran tambahan PUPIV dapat berupa luaran lainnya di

luar luaran wajib di atas

LUARAN



Kriteria PUPIV sebagai berikut:

1. Unit usaha PUPIV yang diusulkan diutamakan usaha yang sudah

berjalan dan telah mempunyai struktur organisasi yang jelas dalam PT

Vokasi;

2. Produk/jasa PUPIV diutamakan memiliki keunggulan dan keunikan yang

kompetitif dan prospektif dan tidak bersaing dengan produk masyarakat;

3. Diprioritaskan produk/jasa merupakan hasil penelitian tim pengusul;

4. Ada komitmen PT Vokasi untuk melanjutkan PUPIV setelah pendanaan

berakhir;

5. Jangka waktu kegiatan PUPIV adalah tiga tahun;

6. Usulan dana ke Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi

maksimum Rp 200.000.000 per tahun. Dana dari perguruan tinggi

minimum Rp 30.000.000 per tahun selama tiga tahun;

7. Anggaran untuk investasi peralatan minimal 50% dari total anggaran

yang diajukan; dan

8. Sumber dana lain dari Pemda, lembaga pemerintah, swasta (CSR) dapat

sebagai penyerta

KRITERIA



Persyaratan pengusul PUPIV kriteria sebagai berikut:

1. tim pengusul berjumlah empat orang (satu ketua dan tiga

orang anggota);

2. bidang ilmu tim pengusul terkait dengan produk/jasa dan

ada yang mempunyai kompetensi ekonomi/marketing;

3. wajib melibatkan mahasiswa minimal lima orang dalam

bentuk magang atau tugas lain yang diperlukan dalam

MBKM;

4. untuk mendukung program MBKM (Merdeka Belajar

Kampus Merdeka) maka setiap mahasiswa yang dilibatkan

berhak mendapatkan rekognisi minimal 10 SKS per tahun

kegiatan (minimal dalam 1 semester), baik dalam bentuk

rekognisi mata kuliah/kombinasi dengan mata kuliah

baru/dan atau SKPI; dan

5. tim pengusul wajib bekerjasama dengan industri untuk

mencapai IKU perguruan tinggi Vokasi.

6.

PERSYARATAN



TERIMA KASIH


