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Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi (PTPPV) sebagai institusi yang 
mewadahi kaum terpelajar dan terampil sudah semestinya menjadi bagian dari upaya 
pembangunan. PTPPV harus menjadi institusi yang berperan dalam menjawab tantangan 
dan persoalan yang ada di masyarakat dengan solusi yang aplikatif serta relevan dengan 
kebutuhan pembangunan. Artinya SDM vokasi tidak boleh menjadi Menara Gading yang 
eksklusif. Hasil dari pembelajaran yang telah dilaksanakan, baik sumber daya manusianya 
hingga inovasinya, harus mampu memberikan impak ekonomi dan sosial secara luas. 
Langkah yang dilakukan bisa dengan berbagai cara, salah satunya melalui riset terapan/ 
riset pengembangan pada isu atau bidang-bidang yang dianggap perlu untuk segera 
diselesaikan.
 
Pendidikan Vokasi memiliki misi kependidikan yang unik. Bukan sekadar meningkatkan 
intelektualitas, tapi juga terdepan dalam problem solving masalah nyata, baik di DUDI, 
maupun untuk kemajuan masyarakat dan kebudayaan. Rancangan dan kegiatan riset 
terapan di PTPPV harus relevan dengan misi menyelesaikan masalah-masalah di lapangan. 
Dengan misi sedemikian rupa, berbagai riset terapan dosen PTPPV bisa menjadi salah satu 
pilar utama bagi tercapainya tujuan pembangunan bangsa melalui project based research 
atau riset pengembangan. 

Berkaca pada kondisi di atas, tentunya pengembangan berbagai riset terapan dianggap 
memiliki potensi besar untuk mengupayakan terwujudnya link and match atau relevansi 
antara pihak DUDI dan masyarakat pada umumnya dengan peneliti-peneliti pada project 
based research atau riset pengembangan di PTPPV. Berbagai riset terapan yang tidak hanya 
fokus pada disiplin tertentu, melainkan dapat diteliti secara multidisiplin, yang 
berkontribusi pada masalah riil dari berbagai ragam sudut pandang dan keahlian.

Apa itu Program Riset Keilmuan Terapan Dalam Negeri 
- Dosen PT Vokasi?

Program Riset Keilmuan Terapan Dalam Negeri – Dosen PT Vokasi merupakan program pendanaan 
riset terapan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan pendanaan melalui Lembaga Pengelola Dana 
Pendidikan (LPDP). Program ini diperuntukkan bagi Dosen Perguruan Tinggi Penyelenggara 
Pendidikan Vokasi (PTPPV) dengan dan didukung oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) 
khususnya sektor UMKM. Tim Periset terdiri dari dosen, dengan menyertakan mahasiswa yang 
memenuhi persyaratan dari PTPPV pengusul di bawah koordinasi Kemendikbud dan ditambah 
dengan unsur dari DUDI. 

Program Riset Keilmuan Terapan Dalam Negeri - Dosen PT Vokasi bersifat kompetitif dengan fokus 
pada pelaksanaan riset terapan melalui proposal yang dikirimkan oleh PTPPV calon penerima 
program. Proposal riset harus mampu menunjukkan kontribusinya dalam menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan isu ekonomi dan sosial serta masalah riil yang dihadapi DUDI dan masyarakat. 
Program riset ini dirancang untuk mendorong riset integratif, kolaboratif, dan multidisiplin untuk 
meningkatkan kualitas produk riset terapan yang memiliki dampak nyata bagi peningkatan ekonomi 
dan sosial. Tema riset yang diusulkan harus terdiri dari beragam disiplin ilmu, sehingga riset yang 
dihasilkan dapat memberi manfaat dan dapat diberdayakan.

Program ini diharapkan menghasilkan produk antara lain berbentuk prototype, model, atau 
pengembangan sistem. Selain itu, program ini mendorong terbangunnya suasana riset (research 
environment) kemitraan yang sinergis antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa calon 
periset dari berbagai PTPPV dan DUDI. Target DUDI utamanya adalah kelompok UMKM serta 
komponen lain yang terkait dengan tujuan program riset terapan. Program ini diharapkan akan 
menjadi model bagi pengembangan ekosistem riset terapan di PTPPV dan DUDI. 



Program Riset Keilmuan Terapan Dalam Negeri – Dosen PT Vokasi merupakan program pendanaan 
riset terapan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan pendanaan melalui Lembaga Pengelola Dana 
Pendidikan (LPDP). Program ini diperuntukkan bagi Dosen Perguruan Tinggi Penyelenggara 
Pendidikan Vokasi (PTPPV) dengan dan didukung oleh Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) 
khususnya sektor UMKM. Tim Periset terdiri dari dosen, dengan menyertakan mahasiswa yang 
memenuhi persyaratan dari PTPPV pengusul di bawah koordinasi Kemendikbud dan ditambah 
dengan unsur dari DUDI. 

Program Riset Keilmuan Terapan Dalam Negeri - Dosen PT Vokasi bersifat kompetitif dengan fokus 
pada pelaksanaan riset terapan melalui proposal yang dikirimkan oleh PTPPV calon penerima 
program. Proposal riset harus mampu menunjukkan kontribusinya dalam menyelesaikan masalah 
yang berkaitan dengan isu ekonomi dan sosial serta masalah riil yang dihadapi DUDI dan masyarakat. 
Program riset ini dirancang untuk mendorong riset integratif, kolaboratif, dan multidisiplin untuk 
meningkatkan kualitas produk riset terapan yang memiliki dampak nyata bagi peningkatan ekonomi 
dan sosial. Tema riset yang diusulkan harus terdiri dari beragam disiplin ilmu, sehingga riset yang 
dihasilkan dapat memberi manfaat dan dapat diberdayakan.

Apa Tujuan Program Riset Keilmuan 
Terapan Dalam Negeri - Dosen PT Vokasi? 

Mampu berkontribusi dalam menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial, serta meningkatkan 
dan/atau mendorong kemampuan peneliti di PTPPV untuk bekerja sama dengan mitra DUDI, 
sehingga terbentuk ekosistem riset terapan di PTPPV:

Menghasilkan riset terapan yang selaras dan relevan dengan kebutuhan DUDI dan 
pembangunan kesejahteraan masyarakat; 

Menyelesaikan masalah riil di DUDI dan masyarakat;

Meningkatkan kemampuan peneliti di lingkungan PTPPV untuk menghasilkan produk, 
teknologi, seni, model, atau bentuk lainnya; atau

Membangun kolaborasi antara PTPPV dan mitra pengguna hasil riset terapan.

Selain itu diharapkan untuk memperoleh kepemilikan Kekayaan Intelektual (KI) dan 
menghasilkan tahapan komersialisasi produk dari produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan 
sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Bagaimana skema Program Riset Keilmuan Terapan 
Dalam Negeri - Dosen PT Vokasi?

Program ini dibagi ke dalam 2 (dua) skema yakni: 

Skema A: Pengembangan Riset Terapan

Skema ini merupakan riset terapan guna meningkatkan produktivitas, e�siensi 
dan efektivitas suatu produk/model/prototype yang dikembangkan berdasarkan 
temuan dan atau masalah di lapangan, baik di DUDI maupun di masyarakat.

Skema B: Pengembangan Riset Terapan Lanjutan 

Skema ini merupakan riset terapan lanjutan yang dikembangkan dari perolehan 
Kekayaan Intelektual (KI) sebelumnya yang telah dihasilkan oleh PTPPV 
dan/atau DUDI dengan mengacu pada kebutuhan industri dan masyarakat 
yang memiliki nilai ekonomi dan sosial.

Program ini diharapkan menghasilkan produk antara lain berbentuk prototype, model, atau 
pengembangan sistem. Selain itu, program ini mendorong terbangunnya suasana riset (research 
environment) kemitraan yang sinergis antara dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa calon 
periset dari berbagai PTPPV dan DUDI. Target DUDI utamanya adalah kelompok UMKM serta 
komponen lain yang terkait dengan tujuan program riset terapan. Program ini diharapkan akan 
menjadi model bagi pengembangan ekosistem riset terapan di PTPPV dan DUDI. 

a

b



Program ini dibagi ke dalam 2 (dua) pendekatan yakni:

Siapa sasaran Program Riset Keilmuan 
Terapan Dalam Negeri - Dosen PT Vokasi?

Apa saja manfaat Program Riset Keilmuan 
Terapan Dalam Negeri - Dosen PT Vokasi?

Program Riset Terapan Keilmuan Dalam Negeri - Dosen PT Vokasi merupakan peluang bagi dosen 
PTPPV untuk mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan 
pengabdian kepada masyarakat. Secara lebih rinci, potensi kebermanfaatan dari program riset ini 
antara lain dapat diidenti�kasikan sebagai berikut:

Pemerintah

Terbentuknya ekosistem riset terapan PTPPV yang baik, yang berperan dalam menyelesaikan 
masalah keekonomian dan sosial humaniora;

Menyambungkan supply ilmu pengetahuan dengan demand ekonomi; dan

Terbentuknya hubungan yang kuat dan berkesinambungan antara PTPPV dan pemerintah 
serta masyarakat umum.

PTPPV

Menguatnya peranan PTPPV di DUDI dan masyarakat secara luas;

Selarasnya kurikulum pembelajaran yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan DUDI;

Menguatnya link and match antara PTPPV dan DUDI berbasis kebermanfaatan riset terapan; dan

Meningkatnya kemampuan PTPPV dalam memasarkan produk, baik hasil penelitian mandiri 
maupun kerja sama dengan DUDI.

Sasaran Program Riset Keilmuan Terapan Dalam Negeri - Dosen PT Vokasi  adalah Tim Periset dari 
PTPPV di bawah koordinasi Kemendikbud. 

Komposisi tim periset terdiri dari:
1) Dosen PTPPV yang memiliki NIDN/NIDK; 
2) Ketua tim periset adalah dosen yang dipilih dari dosen anggota periset; 
3) Anggota tim terdiri dari dosen atau kelompok dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa calon 
periset (minimal semester 5 atau yang sedang melaksanakan tugas akhir/proyek akhir/skripsi); dan 
4) Khusus untuk Akademi Komunitas adalah mahasiswa semester 3 yang bertugas sebagai tenaga 
pembantu riset.

Tim periset dapat berasal dari prodi yang berbeda pada satu PTPPV yang sama atau dengan PTPPV 
lain sebagai mitra dengan prodi atau beberapa prodi yang sejalan dengan topik riset yang diusulkan.



Dosen

Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi;

Terbangunnya sarana eksplorasi kompetensi dalam hal riset terapan melalui inovasi produk, 
penyelesaian permasalahan (problem–solving), serta pengembangan proses dan produk 
(barang dan jasa) dan prototype;

Tersedianya Sarana bagi dosen untuk berkolaborasi bersama DUDI dan sarana pengembangan 
modul pembelajaran.

Mahasiswa

Memahami permasalahan dan budaya kerja di DUDI dan masyarakat;

Mengaplikasikan hasil pembelajaran ke dalam bentuk riset terapan;

Memahami langkah dan meningkatkan kompetensi riset terapan; dan

Ajang belajar terkait budaya DUDI dan praktik untuk bahan uji kompetensi dengan produk yang 
nyata.

Dunia Usaha Dunia Industri

Terbentuknya proses dan produk (barang dan jasa) DUDI yang berbasis pada riset terapan;

Terwujudnya sinergi antara PTPPV dan DUDI dalam menyelesaikan masalah (problem-solving) 
di DUDI;

Menguatkan kompetensi SDM DUDI melalui transfer knowledge dan teknologi; dan

Terwujudnya ekosistem riset terapan dan pengembangan di DUDI.



Apa saja komponen biaya yang disediakan?

BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL: (min. 65%)

- Bahan habis pakai dan peralatan
- Serti�kasi produk/pengurusan HaKI
- Honor tenaga ahli/ lapangan
- Perjalanan dalam negeri 
- Keperluan lainnya yang dapat mendukung output

Adapun alokasi komponen pendanaan riset terapan adalah:

BIAYA LANGSUNG (maks. 95%)
(Personil dan Non Personil)

1.

2.

BIAYA LANGSUNG PERSONIL (maks. 30%)

Insentif tim periset dan admin maks. 30% (sesuai Perdirut LPDP no. PER-5/2021 
tentang Satuan Biaya Insentif Periset)

-

BIAYA TIDAK LANGSUNG (maks. 5%)
untuk lembaga/institusi periset guna membiayai kegiatan monitoring/evaluasi internal atau 
dukungan administrasi/logistik)

3.

4.

Dana Pendamping
Tim periset dapat memperoleh dana pendamping dari sumber lain (non-RISPRO) sesuai dengan 
item kegiatan riset. 

Pencairan dana terdiri dari 2 tahap
- Tahap 1 sebesar 60% (setelah penandatanganan kontrak)
- Tahap 2 sebesar 40% (berdasarkan penilaian hasil monitoring dan evaluasi tahap 1)

Dana maksimum riset yang dapat diajukan oleh tim periset adalah Rp500.000.000,- (Lima ratus juta 
rupiah) untuk tiap usulan riset; 

Total usulan riset yang akan didanai sebanyak 51 (Lima puluh satu) usulan yang diajukan oleh tim 
periset dan dipilih serta ditetapkan oleh Tim Reviewer dari Kemendikbud.

Catatan:
Dana tidak diperkenankan digunakan untuk kepentingan:
1. Pembelian lahan/tanah; 
2. Pembelian kendaraan operasional;
3. Pembangunan gedung/kantor;
4. Jaminan dan pinjaman kepada pihak lain;
5. Hibah atau bantuan berbentuk uang tunai kepada pihak lain atau masyarakat;
6. Penggunaan lainnya yang tidak relevan dengan luaran riset yang akan dihasilkan; dan
7. Pembayaran insentif bagi ketua/tim periset yang telah mendapatkan insentif dari sumber 
pendanaan lainnya.



Apa saja persyaratan mendaftar Program Riset Keilmuan 
Terapan Dalam Negeri - Dosen PT Vokasi?

Ketua tim periset adalah Dosen PTPPV di bawah koordinasi Kemendikbud yang memiliki 
NIDN/NIDK;

Anggota tim periset terdiri dari kelompok dosen yang memiliki NIDN/NIDK; Tenaga Kependidikan 
yang memiliki NITK; mahasiswa yang tercatat pada minimal semester 5 atau yang sedang 
melaksanakan tugas akhir/proyek akhir/skripsi; dan khusus untuk Akademi Komunitas adalah 
mahasiswa semester 3 yang bertugas sebagai tenaga pembantu riset.

Proposal riset terapan wajib melampirkan bukti kerja sama dengan mitra DUDI/ lembaga sosial 
kemasyarakatan terkait pelaksanaan program yang sesuai dengan tema riset;

Proposal riset diusulkan oleh ketua tim periset dengan menunjukkan kerja sama dengan periset 
dari program studi lain, baik dari PTPPV yang sama maupun berbeda;

Tim periset wajib melampirkan halaman pengesahan sebagai persetujuan dari pimpinan  asal 
untuk melaksanakan riset terapan;

Menunjukkan bukti kemitraan dengan DUDI dalam bentuk surat pernyataan;

Tidak sedang menerima pendanaan untuk program serupa yang dibuktikan dengan surat 
pernyataan;

Memenuhi semua dokumen yang dibutuhkan untuk proses seleksi, meliputi:

Halaman pengesahan dari pimpinan 
Proposal usulan riset terapan yang berisi isu ekonomi atau kemanusiaan
Formulir pendaftaran dapat diunduh melalui laman yang akan diinfokan selanjutnya
Lulus seleksi administratif dan review yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan 
Vokasi
Wajib mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku

a)
b)
c)
d)

e)

Syarat untuk Tim Peneliti

Syarat untuk Mitra DUDI

Mitra DUDI diusulkan oleh PTPPV pengusul program;

Mitra DUDI yang menjadi bagian dari KADIN dapat menunjukkan surat keanggotaan KADIN atau 
menyertakan surat rekomendasi dari KADIN Daerah.

Mitra DUDI yang bukan bagian dari KADIN wajib menunjukkan surat terdaftar resmi sebagai 
badan usaha di Kemenkumham atau Kementerian terkait dibuktikan dengan NIB, SIUP, Akta 
Notaris, atau surat sejenis; dan

DUDI telah beroperasi minimal 3 tahun sebelumnya yang dibuktikan dengan laporan pajak.



Bagaimana Tahapan Pelaksanaan Program Riset Keilmuan 
Terapan Dalam Negeri - Dosen PT Vokasi?

SOSIALISASI

Sosialisasi 
program riset 

oleh Ditjen 
Pendidikan Vokasi

PENDAFTARAN PROGRAM

1. Skema A:  Riset terapan yang 
dikembangkan berdasarkan temuan dan 
atau masalah di lapangan baik di DUDI 
maupun di masyarakat.

2. Skema B: Riset terapan lanjutan yang 
dikembangkan dari perolehan KI 
sebelumnya yang telah dihasilkan oleh 
PTPPV dan/atau DUDI dengan mengacu 
pada kebutuhan industri dan masyarakat 
yang memiliki nilai ekonomi dan sosial.

CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM

1. Skema A: Laporan riset dan bentuk produk 
seperti Pemodelan/Purwarupa/Prototype dari 
barang atau jasa minimal TKT 6; atau Usulan 
untuk perolehan KI.

2. Skema B: Laporan riset dan bentuk produk 
seperti Purwarupa/Prototype yang siap untuk 
diproduksi; atau Dokumen PKS antara PTPPV 
dan DUDI atau PTPPV dan/atau Pemerintah dan 
NGO untuk penerapan KI sebagai bagian dari 
tahap komersialisasi produk dan/atau 
memberikan manfaat bagi masyarakat.

SELEKSI PROPOSAL

Riset oleh reviewer 
ahli yang 

ditentukan oleh 
Ditjen Pendidikan 

Vokasi

PENETAPAN 
PENERIMA 

PROGRAM RISET

PELAKSANAAN 
RISET

MONEV TAHAP 2

MONEV TAHAP 1

PEMBEKALAN PENERIMA 
PROGRAM, TANDA TANGAN 
KONTRAK, DAN PENCAIRAN 

DANA TAHAP 1

PENCAIRAN DANA TAHAP 2 
BERDASARKAN HASIL 

MONEV



Kapan  pendaftaran dan seleksi Program Riset Keilmuan 
Terapan Dalam Negeri - Dosen PT Vokasi?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

April 2021 

Mei s.d. Juni 2021

Juni 2021

Juli 2021

Juli 2021

Juli 2021

Juli 2021 s.d. Juni 2022

Desember 2021

Januari 2022

April 2022

Juni 2022

Sosialisasi / pengumuman program

Penyerahan proposal

Penilaian Administrasi dan Substansi Proposal

Penetapan dan Pengumuman Penerima Program 

Pembekalan Program dan Penandatanganan Kontrak

Pencairan Dana Tahap 1

Pelaksanaan Program 

Monev Tahap 1

Pencairan Dana Tahap 2

Monev Tahap 2

Laporan Akhir Capaian Program

NO. KEGIATAN TANGGAL



CONTOH FORMAT DOKUMEN LAMPIRAN PERSYARATAN

Format Dokumen Surat Pernyataan Pendaftar Program Riset Keilmuan Terapan Dalam 
Negeri - Dosen PT Vokasi

 
 

HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN 
 
1. Nama Perguruan Tinggi 

Penyelenggara Pendidikan 
Vokasi 

:  

2. Judul Riset :  
3. Total Dana Usulan :  
4 Total Dana Pendamping :  
    
 Penanggung Jawab *)   
 Nama :  
 Jabatan  :  
 Alamat :  
 Telepon Kantor :  
 Telepon Genggam (Whatsapp) :  
 e-mail :  
    
 Ketua Tim Riset   
 Nama :  
 NIDN/NIDK :  
 Alamat :  
 Telepon Kantor :  
 Telepon Genggam (Whatsapp) :  
 email :  
    

*) diisi oleh pimpinan PTPPV (Direktur) 
Mengetahui, 

Penanggung jawab Riset 
Direktur 

 
 

 
 

(…………………………….………………) 

(tempat) , (tanggal)  (bulan)  2021 
Ketua Tim Riset, 

 
 
 
 
 

(………………………………….……………) 
 

 
KOP Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi 

Lampiran 1: Contoh Halaman Identitas dan Pengesahan



Lampiran 2: Contoh Surat Pernyataan dan Komitmen Riset

SURAT PERNYATAAN DAN KOMITMEN RISET  
 
Yang bertanda tangan di bawah ini, tim periset pendaftar program Riset Keilmuan Terapan 
Dalam Negeri - Dosen PT Vokasi:  
 
Nama Perguruan Tinggi   : ___________________________________________  
Penyelenggara Pendidikan Vokasi     
Judul riset    : ___________________________________________ 
Total Dana Usulan Riset  : ___________________________________________ 
Total Dana Pendamping  : ___________________________________________ 
 
 
(i) 
Nama      : ___________________________________________ 
Tempat, Tanggal Lahir    : ___________________________________________ 
Alamat     : ___________________________________________ 
NPWP     : ___________________________________________ 
NIDN/NIDK       : ___________________________________________ 
Asal PTPPV    : ___________________________________________ 
Posisi di PTPPV   : ___________________________________________ 
Posisi dalam Tim Periset  : ___________________________________________ 
Telepon genggam   : ___________________________________________ 
 
(ii) 
Nama      : ___________________________________________ 
Tempat, Tanggal Lahir    : ___________________________________________ 
Alamat     : ___________________________________________ 
NPWP     : ___________________________________________ 
NIDN/NIDK       : ___________________________________________ 
Asal PTPPV    : ___________________________________________ 
Posisi di PTPPV   : ___________________________________________ 
Posisi dalam Tim Periset  : ___________________________________________ 
Telepon genggam   : ___________________________________________ 

(iii) 
Nama      : ___________________________________________ 
Tempat, Tanggal Lahir    : ___________________________________________ 
Alamat     : ___________________________________________ 
NPWP     : ___________________________________________ 
NIDN/NIDK/NTK/NIM       : ___________________________________________ 
Asal PTPPV    : ___________________________________________ 
Posisi di PTPPV   : ___________________________________________ 
Posisi dalam Tim Periset  : ___________________________________________ 
Telepon genggam   : ___________________________________________ 
 
(iv) 
Nama      : ___________________________________________ 
Tempat, Tanggal Lahir    : ___________________________________________ 
Alamat     : ___________________________________________ 
NPWP     : ___________________________________________ 
NIDN/NIDK/NTK/No. Mahasiswa    : ___________________________________________ 
Asal PTPPV    : ___________________________________________ 
Posisi di PTPPV   : ___________________________________________ 
Posisi dalam Tim Periset  : ___________________________________________ 
Telepon genggam   : ___________________________________________ 
 
(v) 
Nama      : ___________________________________________ 
Tempat, Tanggal Lahir    : ___________________________________________ 
Alamat     : ___________________________________________ 
NPWP     : ___________________________________________ 
NIDN/NIDK/NTK/NIM     : ___________________________________________ 
Asal PTPPV    : ___________________________________________ 
Posisi di PTPPV   : ___________________________________________ 
Posisi dalam Tim Periset  : ___________________________________________ 
Telepon genggam   : ___________________________________________ 

 
KOP Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi 



Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sepenuhnya: 
1. Menyatakan sanggup dan berkomitmen untuk melaksanakan pekerjaan riset sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan dalam program Riset Keilmuan Terapan Dalam Negeri - 
Dosen PT Vokasi; 

2. Tidak sedang memperoleh dana riset atau dana pendamping dari sumber lain sesuai dengan 
item kegiatan riset; 

3. Riset yang diusulkan adalah asli karya tim periset dan bukan hasil dari tindak plagiarisme 
dari periset lain; 

4. Dokumen dan data pendaftaran adalah akurat dan sesuai aslinya; 
5. Bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku dan tidak dapat mendaftar pada seluruh 

layanan Kemendikbud apabila melakukan pemalsuan dokumen dan data pendaftaran;  
6. Bersedia menerima sanksi hukum yang diberlakukan Kemendikbud apabila saya tidak 

memenuhi surat pernyataan ini. 
 
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan 
sebagaimana mestinya.  
  
 

 (tempat), (tanggal) (bulan) (Tahun)  

 

Tim Periset pembuat pernyataan 
 

1. Ketua Tim Periset 
 

 
 
: (………………………………….………………….) 
 
 

 
2. Anggota Tim Periset 
 

 
 
: (………………………………….………………….) 
 
 

 
 

3. Anggota Tim Periset 
 

 
 
: (………………………………….………………….) 
 
 

 
 

4. Anggota Tim Periset 
 

 
 
: (………………………………….………………….) 
 
 

 
 

5. Anggota Tim Pendukung Periset 
 

 
 
: (………………………………….………………….) 
 
 

 
 

6. Dst. 
 

 
 
: (………………………………….………………….) 
 
 

 

Materai 10.000 



Lampiran 3: Contoh Surat Pernyataan Dukungan dari DUDI

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN DUDI 
 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini 
 

N a m a 
Jabatan 
Bertindak untuk dan atas nama 
Alamat 
Telepon/fax 
E-mail 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

 
 

 
 
 

 
 
Bertindak untuk dan atas nama ……….(DUDI)………. dengan ini menyatakan kesediaannya 
dalam memberikan dukungan terhadap proses pelaksanaan Riset Keilmuan Terapan Dalam 
Negeri - Dosen PT Vokasi yang dilaksanakan oleh ………. (nama PTPPV) ………. dengan 
judul riset ………………….. 
 
Adapun bentuk dukungan yang kami berikan terhadap pelaksanaan riset tersebut berupa: 

1. …………………….. 
2. …………………….. 
3. …………………….. 

 
  
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
 

……….., ………….. ……….. 2021 
(Nama DUDI) 
 
 
Materai 10000 
 
 
________________ 

 
KOP DUDI 



Lampiran 4: Contoh Surat Pernyataan Dukungan Sarana Riset

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN FASILITAS RISET 
 
 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini 
 

N a m a 
Jabatan 
Bertindak untuk dan atas nama 
Alamat 
Telepon/fax 
E-mail 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

 
 

 
 
 

 
 
Bertindak untuk dan atas nama ……….(Mitra Pendukung Riset)………. dengan ini 
menyatakan kesediaan dalam memberikan dukungan berupa fasilitas penunjang program Riset 
Keilmuan Terapan Dalam Negeri - Dosen PT Vokasi yang dilaksanakan oleh ………. (nama 
PTPPV) ………. dengan judul riset ………………….. 
 
Adapun sarana dan prasaran pendukung riset yang diberikan adalah berupa: 

1. …………………….. 
2. …………………….. 
3. …………………….. 

 
Perlu diketahui bahwa fasilitasi yang diberikan berupa sarana dan prasarana pendukung Riset 
Keilmuan Terapan Dalam Negeri - Dosen PT Vokasi adalah dukungan yang bisa 
dipertanggungjawabkan dan murni atas dasar kesadaran sendiri tanpa ditunggangi kepentingan 
dan prasyarat tertentu yang bisa berdampak pada kerugian di masa mendatang. 
  
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana 
mestinya. 
 

……….., ………….. ……….. 2021 
(Nama Mitra Pendukung Riset) 
 
 
Materai 10000 
 
 
________________ 

 

 
KOP Mitra Pendukung Riset 



Lampiran 5: Contoh Draft Data Penanggung Jawab Dana Riset

DATA PENANGGUNG JAWAB DANA  
PROGRAM RISET KEILMUAN TERAPAN DALAM NEGERI - DOSEN PT VOKASI  

TAHUN 2021 
 
 

DATA PENANGGUNG JAWAB DANA RISET 
 

Nama  
NIP / NIK/ NIDN  
Jabatan  
Perguruan Tinggi 
Penyelenggara Pendidikan 
Vokasi (PTPPV) 

 

Alamat PTPPV  
NPWP PTPPV  
Telp / No. Hp  
Email  
Judul Riset  
Total Dana Usulan Riset  

 
DATA BANK UNTUK DANA RISET 

 
Nama Bank  

Nomor Rekening  
Nama penerima   
Kantor Cabang   
Alamat Bank  

 
 Keterangan :  

Mohon lampirkan fotocopy no rekening buku tabungan dan NPWP untuk salah satu  
kelengkapan pencairan kontrak.  

 

 
KOP Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi 



Lampiran 6: Contoh Rincian Penggunaan Dana

Lampiran 7: Curriculum Vitae (CV) Tim Riset Terapan 

RINCIAN PENGGUNAAN DANA RISET 
 

No Tanggal 
Kwitansi/Nota 

No. Bukti 
Pengeluaran 

Nama 
Penerima 

Nama 
Kegiatan/Uraian 

Belanja 

Tanggal 
Kegiatan 

Jumlah 
Kotor 

Potongan 
Pajak 

Jumlah 
Bersih 

1         
2         
3         

 
 
 

REKAP PENGGUNAAN DANA RISET 
 

No Program/Aktivitas Jumlah Penggunaan Dana 
1   
2   
3   

 

 
KOP Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Vokasi 

Format Curriculum Vitae dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan data yang dimiliki oleh tiap 
anggota dalam satu tim periset.


