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Kata Pengantar
Dalam rangka memenuhi amanat UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional yang kemudian dituangkan lebih lanjut dalamPeraturan Menteri Pendidikan Nasionalno 26
tahun 2007, maka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen DIKTI), Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaanmemberi kesempatan kepada perguruan tinggi berkualitas di
Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menyelenggarakan Program Kerja Sama
Internasional.
Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasionalno 26 tahun 2007tentang
Kerja Sama, maka kerja sama dengan pihak luar negeri harus didasarkan pada prinsip
kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan; memperhatikan baik hukum
nasional maupun hukum internasional; dan tidak mengganggu kebijakan pembangunan
bangsa dan negara, pertahanan, dan keamanan nasional. Kerja sama dapat meliputi
pengelolaan perguruan tinggi, pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada
masyarakat. Kerja sama dapat dilakukan sepanjang tidak membebani keuangan negara.
Kerja sama yang memerlukan dana dari pemerintah Indonesia, pemerintah asing, dan/atau
lembaga pemerintah di luar negeri dan/atau kemudahan dari pemerintah Indonesia harus
mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
Untuk memfasilitasi program kerja sama internasional, Ditjen DIKTI menyediakan BANTUAN
FALISITASI KERJA SAMA INTERNASIONAL PERGURUAN TINGGI bagi perguruan tinggi yang
mampu menunjukkan unjuk kerja yang berkualitas terkait dengan penyelenggaraan kerja
sama internasional.
Kerja sama internasional yang akan difasilitasi oleh Ditjen DIKTI adalah dalam bentuk
program bergelar (Program Gelar Ganda dan Program Gelar Bersama) dan program non
gelar yang dituangkan dalam bentuk kegiatan Ambil Kredit atau Alih Kredit. Pada tahun
2012bentuk bantuanyang akan diberikan dibatasi pada penguatan kelembagaan perguruan
tinggi dalam menyelenggarakan kerja sama internasional, yaitu pada proses penyusunan
Kebijakan, Regulasi, Panduan, dan Prosedur Operasi Standar dari pelaksanaan kerja sama
internasional yang bergelar maupun non gelar dan inisiasi kerja sama dengan pihak luar
negeri sampai pada penetapan peserta didik untuk tahun 2012 dan selanjutnya. Anggaran
hibah ini tidak bersifat multi years sehingga biaya penyelenggaraan kerja sama internasional
tahun 2012 yang telah diinisiasi dari program ini perlu dicari dari sumber lain seperti
beasiswa unggulan.
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengharapkan partisipasi positif dan aktif dari
Politeknik Negeri yang mempunyai rencana untuk menyelenggarakan Kerja Sama
Internasional tersebut.
Jakarta, 11 Juni2012
Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama

Achmad Jazidie
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I.

LATAR BELAKANG

Pendidikan tinggi di suatu negara memiliki peranan sangat penting dalam memacu
kemajuan negara dan bangsa, oleh karena itu Sistem Pendidikan Nasional
mengejawantahkan pendidikan tinggi sebagai wahana yang harus mampu menjalankan
peran strategis dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia demi
peradaban manusia melalui pengembangan masyarakat Indonesia yang berpendidikan,
berkeahlian, serta mampu secara demokratis menginternalisasi nilai-nilai luhur Pancasila,
UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, danBhineka Tunggal Ika.
Pada tataran praksis bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari persaingan antar bangsa di
satu pihak dan kemitraan dengan bangsa lain di lain pihak. Oleh karena itu, untuk
meningkatkan daya saing bangsa dan daya mitra bangsa dalam era globalisasi, sistem
pendidikan tinggi Indonesia harus mampu menghasilkan sumberdaya manusia yang
menguasai ilmu, teknologi, dan seni, mandiri, kritis, inovatif, kreatif, toleran, demokratis,
berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa dan umat
manusia. Melihat peranannya yang sangat penting, maka pendidikan tinggi perlu
meningkatkan kualitasnya secara terus menerus sehingga memiliki kualitas yang diakui
secara luas termasuk oleh negara-negara lain. Proses pengakuan kualitas pendidikan tinggi
di Indonesia oleh masyarakat ilmiah dunia dapat dilaksanakan melalui program
internasionalisasi yang sistemik dan berkualitas.
Kebijakan Pemerintah Indonesia terkait dengan internasionalisasi pendidikan tinggi adalah
sebagai berikut:
1. Indonesia memandang pendidikan tinggi adalah proses memuliakan manusia,
sehingga pendidikan tinggi tidak diklasifikasikan sebagai barang komersial (profitable
goods) yang dapat diperdagangkan.
2. Internasionalisasi pendidikan tinggi di Indonesia diselenggarakan untuk mendukung
pembentukan masyarakat intelektual dunia yang memiliki solidaritas dan
kesepahaman dalam menjaga dan meningkatkan perdamaian dunia melalui
kerjasama dan mobilitas akademik lintas Negara.
3. Dalam mempromosikan kerja sama internasional yang produktif dan sinergis dengan
negara-negara lain di dunia, maka pendidikan tinggi Indonesia harus tetap menjaga
dan memperkuat identitas, budaya, dan karakter nasional agar nilai-nilai
kebhinekaan atau keragaman sistem pendidikan tinggi di negara-negara lain dapat
diinternalisasi secara cerdas dan tidak sekedar larut dalam berbagai pengaruh global.
Perguruan Tinggi sebagai pelaksana sistem pendidikan tinggi yang telah menunjukkan unjuk
kerja internasionalisasi sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia perlu difasilitasi
dengan tata kelola kelembagaan yang secara optimal mampu memenuhi tuntutan amanat
tersebut, karenanya Ditjen DIKTI menyediakan Bantuan FasilitasiKerja Sama Internasional
Perguruan Tinggi .
Untuk tahun 2012, bantuan akan diberikan untuk memfasilitasi penguatan kelembagaan
dan inisiasi kerja sama dengan perguruan tinggi berkualitas di negara Eropa, Australia,
Selandia Baru, Amerika, dan Asia di luar ASEAN sebagai langkah lebih lanjut dari
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pemerintah untuk memperluas jangkauan kerja sama yang selama ini sudah berlangsung
dengan negara- Negara anggota ASEAN.

II. DESKRIPSI PROGRAM KERJA SAMA INTERNASIONAL
Program Kerja Sama Internasional didefinisikan sebagai kerja sama antarperguruan tinggi di
Indonesia dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri yang bersifat
melembaga. Kerja sama internasional yang sifatnya individual tidak termasuk dalam
kategori yang dimaksud dalam panduan ini.
Program Kerja Sama Internasional dapat berbentuk kerja sama yang outputnya adalah
pemberian gelar atau ijasah pada peserta didik yang terlibat dalam program kerja sama
tersebut (disebut Kerja Sama Bergelar) atau kerja sama yang yang outputnya tidak pada
pemberian gelar atau ijasah pada peserta didik namun pada pemberian Sertifikat Alih Kredit
atau Sertifikat Ambil Kredit bagi peserta didik yang nantinya akan dituliskan pula pada Surat
Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) dari peserta didik ketika lulus (disebut Kerja Sama
Non-gelar).

2.1

Tujuan Penyelenggaran Kerja Sama Internasional

Program Kerja Sama Internasionalini secara spesifik bertujuan langsunguntuk menyiapkan
mahasiswa Indonesia menjadi masyarakat global yang mendukung perdamaian dunia
melalui internalisasi multi kultural oleh mahasiswa sambil melakukanpenguatan
nasionalisme.
Secara tidak langsungProgram Kerja Sama Internasionalbertujuan untuk meningkatkan (a)
kualitas SDM Indonesia dalam membangun masyarakat berbasis pengetahuanyang dapat
memasuki pasar kerja internasional dengan tambahan ketrampilan multi-bahasa,
kemampuan komunikasi, negosiasi, pemahaman budaya dan aturan antar negara, (b)
meningkatkan pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan, dan (c) meningkatkan
kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan
manusia dan pencapaian Millenium Development Goals (MDGs).

2.2

Prinsip Penyelenggaran Kerja Sama Internasional

Penyelenggaraan Program Kerja Sama wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam
penyelengggaraan pendidikan tinggi umum, ketentuan hukum nasional, dan hukum
internasional yang berlaku.
Penyelenggaraan Program Kerja Sama dilaksanakan berdasarkan 5 prinsip:
a) Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan
daya saing bangsa;
b) Kesetaraan dan saling menghormati: PT dapat menjalin kerja sama dengan PT lain di
2|Panduan Bantuan Falisitasi Kerja Sama Internasional Perguruan
Tinggi– 2012

luar negeri dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Oleh
sebab itu, jalinan kerja sama hanya dapat dilaksanakan apabila PTLN telah teregistrasi
dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya. PTDN harus
terakreditasi sekurang-kurangnya B;
c) Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan: Kerja sama selayaknya
dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat
memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi nasional;
d) Berkelanjutan: Kerja sama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi pihak-pihak
yang bekerja sama dan dilaksanakan secara berkelanjutan; kerja sama juga harus
memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun
perdamaian daerah, nasional, dan/atau internasional. Kerja sama selayaknya dapat
diperluas ke pihak-pihak lainnya;
e) Keberagaman: Kerja sama selayaknya mempertimbangkan keberagamanbudaya yang
dapat bersifat lintas-daerah, nasional, dan/atau internasional.

2.3 Strategi PenyelenggaraanKerja Sama Internasional

Strategi penyelenggaraan kerja sama internasional untuk pendidikan bergelar didasarkan
pada pembangunan saling percaya (mutual trust) antara penyelenggara pendidikan tinggi
berbasis pada saling pengakuan akan Kerangka Kualifikasi Nasional masing-masing Negara.
Oleh karena itu, strategi pertama bagi semua penyelenggara program yang akan melakukan
kerja sama internasional adalah wajib memahami Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia(KKNI)dan Kerangka Kualifikasi Nasional Negara (KKNN) yang dituju dan
melakukan penyetaraan antara capaian pembelajaran lulusan antar Negara berbasis KKNN
tersebut.
KKNIadalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang
menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor
pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang
disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.
KKNI menyatakan sembilan (9)jenjang kualifikasi sumberdaya manusia Indonesia yang
produktif, yang secara komprehensif mempertimbangkan dua sisi penting relevansi
pendidikan dan pelatihan yaitu kebutuhan kompetensi kerja (job competence) dalam ranah
dunia kerja serta capaian pembelajaran (learning outcomes) yang dihasilkan oleh suatu
proses pendidikan.
Pada tataran nasional, KKNI merupakan rujukan kualifikasi yang bersifat netral yang dapat
digunakan untuk menyetarakan capaian pembelajaran yang dihasilkan oleh program
pendidikan formal, non-formal, dan atau pengalaman kerja (lihat ilustrasi Gambar 1).
Pada tataran internasional, KKNI bertindak sebagai alat yang dapat digunakan untuk
menerjemahkan dan mengakui kualifikasi peserta didik atau tenaga kerja asing ke dalam
sistem kualifikasi di Indonesia.
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Strategi kedua adalah PT menentukan jenis kerja sama apakah bermuara pada pemberian
gelar (melakukan program Gelar Ganda atau Gelar Bersama) atau kerja sama non-gelar.
Untuk melaksanakan kerja sama yang bermuara pada gelar, maka program studi

Gambar 1. Kesetaraan capaian pembelajaran masing-masing program pendidikan pada ke-3 jalur pendidikan
tinggi dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

penyelenggara wajib menyusun learning outcomes program studi sesuai dengan Panduan
Penyusunan Capaian Pembelajaran Program Studi yang ditetapkan oleh Ditjen DIKTI, agar
dapat melakukan kesetaraan antar program yang dikerjasamakan dengan PT asing.
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2.4 Skema Bantuan Falisitasi Kerja Sama Internasional Perguruan Tinggi

Pada tahun 2012, Bantuan Falisitasi Kerja Sama Internasional Perguruan Tinggiterdiri atas
tiga skema:
a. Tema A – Penguatan Kelembagaan dan Inisiasi Penyelenggaraan Kerja Sama
Internasional Gelar Bersama– dengan besaran hibah Rp. 100.000.000 (seratus juta
rupiah) per PT.
b. Tema B – Penguatan Kelembagaan dan Inisiasi Penyelenggaraan Kerja Sama
Internasional Gelar Ganda – dengan besaran hibah Rp. 100.000.000 (seratus juta
rupiah) per PT.
c. Tema C – Penguatan Kelembagaan dan Inisiasi Penyelenggaraan Kerja Sama
Internasional Kegiatan Alih atau Ambil Kredit – dengan besaran hibah Rp.
100.000.000 (seratus juta rupiah) per PT.
Definisi, lingkup, dan syarat Kerja Sama Gelar Bersama, Gelar Ganda, Kegiatan Alih atau
Ambil Kreditwajib mengikuti Panduan Penyelenggaraan Program Kerja Sama Perguruan
Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Dalam dan Luar Negeri–
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan– Republik
Indonesia – tahun 2012
Output wajib dari hibah HKSI tema A, tema B, dan tema C adalah:
1. Dokumen Kebijakan, Regulasi, Panduan/Guidelines, dan Prosedur Operasi Standar
(POS) untuk menginisiasi Kerja Sama Internasional Gelar Bersama dan Gelar Ganda
(dimulai dari pengusulan program studi di PT pengusul dan program di PT asing yang
akan diajak bermitra hingga penetapan program Gelar Bersama dan Gelar Ganda
yang disetujui oleh Senat PT). Seluruh kesatuan proses ini dilakukan di internal PT.
2. Dokumen Kebijakan, Regulasi, Panduan/Guidelines, dan Prosedur Operasi Standar
(POS) untuk menginisiasi Kerja Sama Internasional pada Kegiatan Alih atau Ambil
Kredit (dimulai dari pengusulan program studi di PT pengusul dan program di PT
asing yang akan diajak bermitra hingga penetapan jenis dan bentuk kerja sama nongelar yang disetujui oleh Pimpinan PT). Seluruh kesatuan proses ini dilakukan di
internal PT.
3. Dokumen Kebijakan, Regulasi, Panduan/Guidelines, dan Prosedur Operasi Standar
(POS) untuk menginisiasi Kerja Sama Internasional Gelar Bersama dan Gelar Ganda
dimulai dari membangun kontak secara melembaga atau melembagakan kontak
individual dengan program studi di PT asing yang akan diajak bermitra hingga
penetapan program bergelar yang disetujui oleh kedua pihak.
4. Dokumen Kebijakan, Regulasi, Panduan/Guidelines, dan Prosedur Operasi Standar
(POS) untuk penentuan unit cost dan biaya operasional lainnya untuk
penyelenggaraan Kerja Sama Internasional Gelar Bersama dan Gelar Ganda.
5. Dokumen Kebijakan, Regulasi, Panduan/Guidelines, dan Prosedur Operasi Standar
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(POS) untuk penentuan unit cost dan biaya operasional lainnya untuk
penyelenggaraan Kerja Sama Internasional Kegiatan Alih Kredit atau Ambil Kredit.
6. Dokumen Kebijakan, Regulasi, Panduan/Guidelines, dan Prosedur Operasi Standar
(POS) untuk menginisiasi Kerja Sama Internasional bergelar dimulai dari membangun
kontak secara melembaga atau melembagakan kontak individual dengan program
studi di PT asing yang akan diajak bermitra dituangkan dalam dokumen MOU,
penetapan program Gelar Bersama dan Gelar Ganda, penetapan biaya serta
pengaturan lainnya yang disetujui oleh kedua pihak dan dituangkan dalam dokumen
kontrak atau MOA.
7. Dokumen Kebijakan, Regulasi, Panduan/Guidelines, dan Prosedur Operasi Standar
(POS) untuk menginisiasi Kerja Sama Internasional non-gelar dimulai dari
membangun kontak secara melembaga atau melembagakan kontak individual
dengan program studi di PT asing yang akan diajak bermitra dituangkan dalam
dokumen MOU, penetapan program Kegiatan Alih Kredit atau Ambil Kredit,
penetapan biaya serta pengaturan lainnya yang disetujui oleh kedua pihak dan
dituangkan dalam dokumen kontrak atau MOA.
8. Dokumen Kebijakan, Regulasi, Panduan/Guidelines, dan Prosedur Operasi Standar
(POS) untuk meminta ijin Kerja Sama Internasional Gelar Bersama dan Gelar Ganda
kepada Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen DIKTI.
9. Dokumen Kebijakan, Regulasi, Panduan/Guidelines, dan Prosedur Operasi Standar
(POS) untuk meminta ijin Kerja Sama Internasional Kegiatan Alih Kredit atau Ambil
Kredit kepada Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen DIKTI.
10. Dokumen Kebijakan, Regulasi, Panduan/Guidelines, dan Prosedur Operasi Standar
(POS) untuk mengimplementasi Kerja Sama Internasional Gelar Bersama dan Gelar
Ganda dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan program secara rinci,
monitoring dan evaluasi, proses pelaporan, dan bagaimana keberlanjutan program
dapat dipelihara.
11. Dokumen Kebijakan, Regulasi, Panduan/Guidelines, dan Prosedur Operasi Standar
(POS) untuk mengimplementasi Kerja Sama Internasional Kegiatan Alih Kredit atau
Ambil Kredit dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan program secara rinci,
monitoring dan evaluasi, proses pelaporan, dan bagaimana keberlanjutan program
dapat dipelihara.
12. Dokumen templat MOU, MOA, dan Kontrak kerja sama Internasional Gelar Bersama
dan Gelar Ganda
13. Dokumentemplat MOU, MOA, dan Kontrak kerja sama Internasional Kegiatan Alih
Kredit atau Ambil Kredit
14. Dokumen templat Surat Keterangan Pendamping Ijasah atau SKPI(Diploma
Supplement).
15. Dokumen Kebijakan, Regulasi, Panduan/Guidelines, dan Prosedur Operasi Standar
(POS) untuk proses pendataan peserta dan hal lain terkait dengan kerja sama
internasional sebagai basis dari laporan ke Ditjen DIKTI.
16. Dokumen Surat Keterangan Pendamping Ijasah atau SKPI(Diploma Supplement).
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Output khusus dari hibah HKSI tema A adalah:
Dokumen MOU, draft MOA, draft kontrak, atau perjanjian rinci dengan PT asing di
negara Eropa, Australia, Selandia Baru, Amerika, atau Asia di luar negara ASEAN yang
memuat kesepakatan program Gelar Bersama, pelaksanaan, pembiayaan, serta
outputnya.
Output khusus dari hibah HKSI tema B adalah:
Dokumen MOU, draft MOA, draft kontrak, atau perjanjian rinci dengan PT asing di
negara Eropa, Australia, Selandia Baru, Amerika, atau Asia di luar negara ASEAN yang
memuat kesepakatan program Gelar Ganda, pelaksanaan, pembiayaan, serta
outputnya.
Output khusus dari hibah HKSI tema C adalah:
Dokumen MOU, draft MOA, draft kontrak, atau perjanjian rinci dengan PT asing di
negara Eropa, Australia, Selandia Baru, Amerika, atau Asia di luar negara ASEAN yang
memuat kesepakatan program Kegiatan Alih Kredit atau Ambil Kredit, pelaksanaan,
pembiayaan, serta outputnya.
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III.

PERSYARATAN INSTITUSI PENGUSUL

1. Perguruan tinggi yang masih memiliki izin operasional
2. Perguruan tinggi yang tidak menyelenggarakan program yang bertentangan dengan
kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, seperti kelas jauh, ijazah palsu,
menyelenggarakan program tanpa izin, dll.
3. Perguruan tinggi yang tidak sedang dikenakan sanksi oleh Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi (termasuk yang terkait dengan penyimpangan dalam pelaksanaan
hibah sebelumnya).
4. Program studi yang direncanakan menyelenggarakan kerja sama internasional telah
mempunyai akreditasi minimum B, yang ditetapkan oleh BAN PT, dan Akreditasi
tersebut belum jatuh tempo, ataupun tidak sedang dalam proses pengajuan
perpanjangan akreditasi.
5. Perguruan tinggi yang belum pernah mendapatkan Hibah Kerja Sama Internasional
(HKSI) Tahun 2011 atau perguruan tinggi yang pernah menerima hibah tetapi untuk
program studi yang berbeda, yang diselenggarakan oleh Direktorat Kelembagaan
dan Kerja Sama

IV.

KRITERIA PENILAIAN

Proposal diharapkan dapat menunjukkan potensi institusi untuk menyelenggarakan kerja
sama Internasional yang tercermin dalam kriteria berikut :
(a) Komitmen institusi dan kepemimpinan yang tercermin pada kualitas proposal
secara keseluruhan, kesahihan dan keabsahan data - (15%)
(b) Evaluasi diri sebagai dasar penentuan program studi yang akan dilibatkan dalam
kerja sama internasional mengandung analisis TOWS terhadap semua program
studi yang dimiliki– (35 %)
(c) Strategi dan rencana tindak untuk melaksanakan kerja sama internasional(30%)
(d) Dokumen perencanaan pemanfaatan dana hibah - (20%)

V.

FORMAT PROPOSAL

Proposal Bantuan Falisitasi Kerja Sama Internasional Perguruan Tinggipada dasarnya
memuat portofolio institusi pengusul, yang mencerminkan kapasitas dan komitmen institusi
dalam melaksanakan Program Kerja Sama Internasionalpada program studi tertentu.
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Penulisan Proposal baik tema A, B, maupun C mengikuti struktur dan format berikut:

a) Halaman judul/cover: Memuat informasi tentang nama institusi pengusul sebagaimana
dinyatakan pada Templat1.
b) Halaman Pernyataan: Pengusul wajib menyertakan SURAT PERNYATAAN sebagaimana
dinyatakan pada Templat2.
c)

Daftar Isi

d) Ringkasan eksekutif – maksimum 2 halaman
Memuat intisari Proposal, khususnya menyangkutkebijakan institusi, potensi institusi
dan rencana pengembangan kerja sama internasionaltahun 2013-2017.
e) Ringkasan Rencana strategis maksimum 3 halaman.
f) Dokumen Evaluasi diri sebagai dasar penentuan program studi yang akan dilibatkan
dalam kerja sama internasional mengandung analisis TOWS terhadap semua program
studi yang dimiliki maksimum 10 halaman.
g) Strategi dan rencana tindak untuk melaksanakan kerja sama internasional maksimum 3
halaman.
h) Dokumen perencanaan pemanfaatan dana hibah yang mencerminkan kebutuhan dalam
pemanfaatan dana hibah untuk masing-masing kegiatan. (Catatan: Dana hibah tidak
untuk belanja barang dan penggunaan untuk perjalanan dinas maksimum 40%)
i) Bagi Perguruan Tinggi yang sudah memiliki kerja sama internasional menyampaikan
rekapitulasi data kerja sama internasional dalam lima tahun terakhir.
Bagian ini memuat:
i.

Data (dalam angka) yang terkait dengan kerja sama internasional
dalam lima tahun terakhir mengikuti format pada Templat 3.

ii.

Output dan outcomes dari kerja sama internasional – maksimum 3
halaman.

iii.

Lesson learned dan keberlanjutan dari kerja sama internasional yang
sudah dilakukan – maksimum 3 halaman

j) Lampiranberisi data dan salinan MOU sebagai basis dari pengembangan program kerja
sama internasional perguruan tinggi pengusul dengan perguruan tinggi asing di Eropa,
Australia, Selandia Baru, Amerika, dan Asia (selain ASEAN) di tahun 2012:
Proposal ditulis dalam Bahasa Indonesiaatau Bahasa Inggris, dicetak bolak-balik (kecuali
untuk halaman judul, identifikasi, pengesahan, dan daftar isi), menggunakan fontcalibri
standar 12 point, dan spasi tunggal. Tidak ada batasan jumlah halaman untuk berkas
lampiran, namun sangat dianjurkan untuk melampirkan hanya informasi penting dan terkait
erat dengan proposal.
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TEMPLAT 1
KOP SURAT INSTITUSI
No :
Tanggal:
Hal :
Pernyataan Keabsahan dan Kesahihan Data
Lampiran: 1 berkas
Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi- Kementerian Pendidikan Nasional
Melalui Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama
Gd. Dikti Lt. 6 Jl. Pintu 1 Senayan- Jakarta
Dengan hormat,
Bersama surat ini, kami sampaikan proposal Hibah Kerja Sama Internasional dari
institusi kami, dengan data sebagai berikut:
Nama PT:
Alamat
:
KodePos dan Kota
:
No.Telpon dan Faksimili :
Alamat Surat elektronik :
Hibah yang dilamar (boleh mengajukan lebih dari satu, beri tanda V pada
)
HKSI TEMA A
HKSI TEMA B
HKSI TEMA C
Kami menyatakan bahwa seluruh data dan informasi yang kami sampaikan dalam
proposal ini atau lampirannya adalah absah dan sahih. Bilamana di kemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan dalam pernyataan kami, maka kami bersedia untuk
mempertanggung jawabkannya secara hukum dan menerima sanksi yang
ditetapkan oleh Ditjen DIKTI.

________, __- __ - 2012

Hormat kami,
Stempel dan
Materai
Rp.6000,TTD

(Nama Jelas)
(NIP/NIK) – pilih salah satu
(Jabatan Rektor/Direktur/Ketua) - Tidak diperkenankan pejabat lainnya
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1.

TEMPLAT 2
KOP SURAT INSTITUSI

SURAT PERNYATAAN
Bersama ini kami yang bertandatangan di bawah ini menyatakan dengan sebenarbenarnya hal-hal berikut:
1. Badan Hukum (Yayasan) kami tidak sedang mengalami tuntutan hukum;
2. Perguruan Tinggi kami tidak sedang mengalami tuntutan hukum;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi kami (Ketua Majelis Wali Amanah/Yayasan;
Rektor/Ketua/Direktur) tidak sedang mengalami tuntutan hukum;
4. Kami akan segera melaporkan kepada DITJEN DIKTI cq. Direktur Kelembagaan
dan Kerja Sama apabila pernyataan butir 1 sampai 3 berubah selambatlambatnya tujuh hari setelah tuntutan hukum diterima;
5. Institusi kami tidak sedang dan tidak akan melaksanakan program tanpa ijin;
6. Institusi kami tidak sedang dan tidak akan melaksanakan program yang
akreditasinya sudah habis masa berlakunya dan belum mengajukan untuk
permintaan akreditasi kembali;
7. Institusi kami tidak sedang dan tidak akan menyelenggaran program studi yang
tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, khususnya penyelenggaraan
program studi tanpa tersedianya akademik atmosfir yang memadai;
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan bilamana terdapat
kekeliruan dalam pernyataan kami, maka kami bersedia untuk mempertanggung
jawabkannya secara hukum dan menerima sanksi yang ditetapkan oleh Ditjen DIKTI.
________, __- __ - 2012

Hormat kami,
Stempel dan
Materai
Rp.6000,TTD

(Nama Jelas)
(NIP/NIK) – pilih salah satu
(Jabatan Rektor/Direktur/Ketua) - Tidak diperkenankan pejabat lainnya
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TEMPLAT 3

DATA KERJA SAMA INTERNASIONAL
NO

KINERJA

TAHUN
2007

1

Jumlah MOU dengan PT asing

2

Jumlah MOU dengan PT asing di ASEAN

3

Jumlah MOU dengan PT asing di ASIA di
luar ASEAN

4

Jumlah MOU dengan PT asing di Amerika

5

Jumlah MOU dengan PT asing di Eropa,
Australia, dan Selandia Baru.

6

Jumlah MOA atau Kontrak Kerja Sama
dengan PT asing

7

Jumlah MOA atau Kontrak Kerja Sama
dengan PT asing di ASEAN

8

Jumlah MOA atau Kontrak Kerja Sama
dengan PT asing di ASIA di luar ASEAN

9

Jumlah MOA atau Kontrak Kerja Sama
dengan PT asing di Amerika

10

Jumlah MOA atau Kontrak Kerja Sama
dengan PT asing di Eropa, Australia, dan
Selandia Baru.

11

Jumlah negara asing yang bekerja sama
dengan PT Saudara

12

Jumlah PT asing yang bekerja sama
dengan PT Saudara

13

Jumlah PT asing yang bekerja sama
dengan PT Saudara untuk pendidikan
bergelar

14

Jumlah program pendidikan gelar ganda
yang dilaksanakan bersama PT asing di
luar negeri

15

Jumlah program pendidikan gelar
bersama yang dilaksanakan bersama PT
asing di luar negeri

2008

2009

2010

2011
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16

Jumlah program studi di PT Saudara yang
menyelenggarakan program pendidikan
bergelar (gelar ganda dan gelar bersama)
dengan PT asing di luar negeri

17

Jumlah mahasiswa PT Saudara yang
mengikuti program pendidikan bergelar
(gelar ganda dan gelar bersama) dengan
PT asing di luar negeri

18

Jumlah mahasiswa PT asing yang
mengikuti program pendidikan bergelar
(gelar ganda dan gelar bersama)bersama
di PT Saudara

19

Jumlah program kerja sama non-gelar
yang dilaksanakan bersama PT asing di
luar negeri.*)

20

Jumlah program studi di PT Saudara yang
menyelenggarakan program kerja sama
non-gelar yang dilaksanakan bersama PT
asing di luar negeri. *)

21

Jumlah mahasiswa PT Saudara yang
mengikuti program kerja sama non-gelar
pada PT di luar negeri pada tahun
tersebut.*)

22

Jumlah mahasiswa PT Saudara yang
menerima beasiswa untuk mengikuti
program kerja sama bergelar.

23

Jumlah mahasiswa PT Saudara yang
menerima beasiswa untuk mengikuti
program kerja sama non-gelar.*)

24

Jumlah dosen/performers asing yang
mengikuti program kerja sama non-gelar
pada PT Saudara pada tahun tersebut. *)

25

Jumlah dosen PT Saudara (tetap dan aktif)
yang mengikuti program kerja sama nongelar pada PT di luar negeri pada tahun
tersebut. *)

26

Jumlah program pendidikan yang khusus
diselenggarakan oleh PT Saudara untuk
mahasiswa asing pada tahun tersebut.
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27

Jumlah mahasiswa asing yang mengikuti
program pendidikan yang khusus
diselenggarakan untuk mahasiswa asing
(butir kriteria 8 di atas) pada tahun
tersebut.

28

Jumlah kegiatan internasional**) yang
bersifat saintifik yang diselenggarakan PT
Saudara pada tahun tersebut.

29

Jumlah kegiatan internasional**) yang
bersifat ko dan ekstra kurikuler yang
diselenggarakan PT Saudara pada tahun
tersebut.

30

Jumlah dosen PT Saudara yang menjadi
anggota Dewan Pengurus organisasi
Profesi Internasional atau menjadi
pengurus organisasi profesi nasional yang
mempunyai cabang pada minimum 3
negara.

Catatan
*) Yang dimaksud pendidikan non – gelar adalah aktivitas
A. Kegiatan Alih Kredit (Credit Transfer);
B. Kegiatan Ambil Kredit (Credit Earnings);
C. Kegiatan Kembaran (Twinning);
D. Kegiatan Pembimbingan Bersama dalam Penelitian (Joint Supervision);
E. Kegiatan Pertukaran Mahasiswa dan/atau Dosen (Student and/or Academic
Exchanges).
Definisi, lingkup, dan syarat Kerja Sama Bergelar atau Kerja Sama Non- gelar, wajib
mengikuti Panduan Penyelenggaraan Program Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia
dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Dalam dan Luar Negeri – Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan– Republik Indonesia
– tahun 2012
**) yang dikategorikan “kegiatan internasional” pada templat 3 di atas, adalah kegiatan
yang melibatkan minimum tiga negara.
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VI.

JADWAL PROSES PROPOSAL

Usulan Bantuan FasilitasiKerja Sama Internasional Perguruan Tinggiuntuk Tahun 2012
akan diproses sesuai dengan jadwal berikut:
No

Kegiatan

Tanggal

1

Sosialisasi – on line

Mulai 15 Juni 2012

2

Penerimaan Proposal

31 Agustus 2012 – pukul 11.00

3

Proses Evaluasi

1-2 September 2012

4

Penetapan Penyelenggara

7 September 2012

5

Kontrak dan Pengarahan

11 September 2012

6

Pelaksanaan Program

12 September 2012 – 1 Desember
2012

7

Monitoring

16 -17 November 2012

8

Pelaporan

20 Desember 2012

1. Ketentuan penulisan
Proposal Bantuan Fasilitasi Kerja Sama Internasional Perguruan Tinggiditulis dengan
ketentuan sebagai berikut:
a. Huruf Calibri berukuran 12, dengan spasi tunggal;
b. Ukuran kertas A4, dengan ukuran margin:3 cm di kiri dan bawah, serta 2 cm untuk
kanan dan atas.
2. Bentuk proposal
Proposal yang disertai dengan surat pengantar, disampaikan kepada Direktur
Kelembagaan dan Kerja Sama, Ditjen Dikti, dalam bentuk hardcopy dan softcopy (dalam
CD), masing-masing sebanyak 2 eksemplar.Hardcopy dijilid warna oranye.
3. PT yang mengusulkan lebih dari satu Tema, wajib menyampaikan proposalnya dalam
jilidan terpisah.
4. Cara pengiriman
Pengiriman dapat dilakukan melalui jasa pengiriman ke alamat di bawah ini:
Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama
c.q Kasubdit Kerja Sama Antar Lembaga PT
Direktorat Kelembagaan dan Kerja Sama
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Komplek Kemdikbud, Gedung D Lantai6- Jl. Pintu Satu – Senayan- Jakarta 10270
5. Pengumuman
Pengumuman pemenang Bantuan Fasilitasi Kerja Sama Internasional Perguruan
Tinggitahun 2012, akan dilakukan dengan mengumumkan para pemenang si situs
www.dikti.go.id/bfksi_2012dan dikirim surat pemberitahuan resmi dari Ditjen DIKTI.
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Rujukan
1. Panduan Penyelenggaraan Program Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia
dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Dalam dan Luar Negeri – Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan– Republik
Indonesia – tahun 2012
2. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia – Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi –
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan– Republik Indonesia – tahun 2012
3. Panduan penyusunan Learning Outcomes program studi - – Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan– Republik Indonesia –
tahun 2012
Ketiganya dapat diunduh pada situs http://dikti.go.id

Komisi Hibah Kerja Sama Internasional
Achmad Jazidie – Direktur Kelembagaan dan Kerjasama
Purwanto Subroto – Kepala Subdirektorat Kerjasama Antar Lembaga PT
Nining Setyowati – Kepala Seksi Kerjasama Antar Lembaga PT
Megawati Santoso
Paulina Pannen
Noor Endah
Suminar Achmadi

Saran terkait dengan program ini dapat disampaikan kepada Komisi Bantuan Falisitasi Kerja
Sama
Internasional Perguruan Tinggimelalui
surat elektronik ke
alamat
Kalpt.dikti@gmail.comdengan subyek surat:Bantuan Fasilitasi Kerja Sama Internasional
Perguruan Tinggi.
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