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TTG’s MAIN POINTS

1. Teknologi TERAPAN untuk penyelesaian masalah
aktual di JAWA TENGAH

2. Masalah aktual dan melembaga
3. Entry key points: selaras dengan aktualisasi dan

kelembagan masalah itu
4. Be mind of:

a) skala penyelesaian masalah vs skala usaha
kelompok sasaran

b) kelembagaan kelompok sasaran
c) Berpegang teguh prinsip PEMBERDAYAAN
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TUJUANTUJUAN
 Meningkatan mutu produk dan proses, efisiensi serta

produktivitas melalui sentuhan teknologi tepat guna,
 Menggali dan meningkatkan kualitas dan pemasaran produk

sebagai unggulan daerah.
 Mengaktualisasikan peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

dalam pendinamisasian pembangunan melalui teknologi tepat
guna

 Membangun networking antara perguruan tinggi dengan
penyelenggara pendidikan formal dan non formal.

 Memberdayakan perguruan tinggi sesuai dengan potensi yang
dimiliki baik sumber daya manusia maupun sarana akademik
lainnya.

 Meningkatkan mutu sarana prasarana penyelenggara pendidikan
formal dan non formal sebagai upaya peningkatan daya saing.
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LINGKUP KEGIATANLINGKUP KEGIATAN
 Lingkungan
 Teknologi dan manajemen produksi
 Penanganan pasca panen
 Pengelolaan limbah produksi, domestik dan

pertanian
 Sosial kemasyarakatan
 Teknologi informasi
 Konservasi energi
 Transportasi
 Pembangunan pendidikan
 Material alternatif
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LUARAN PROGRAMLUARAN PROGRAM

 Software (Perangkat Lunak), model, sistem,
rancang bangun (alat) dan produk lainnya

 Peningkatan kinerja dan terbangunnya
kerjasama yang berkesinambungan antara
masyarakat, pemerintah dan Perguruan
Tinggi.
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PERSYARATANPERSYARATAN

 Adanya kemitraan atau kerjasama antara
Perguruan Tinggi pengusul dengan industri
atau masyarakat sasaran

 Dosen tetap PTN dan PTS di Provinsi Jawa
Tengah minimal jenjang akademis S2.

 Tidak sedang studi lanjut S-2, S-3, dengan
ditunjukkan surat keterangan tidak sedang
studi lanjut oleh pejabat yang berwenang.

 Jumlah pengusul sebanyak 3–5 orang staf
pengajar termasuk ketua.
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PROSES  SELEKSIPROSES  SELEKSI
ADMINISTRASI

SUBSTANSI

• Kelayakan teknis
• Originalitas
• Prospek komersial
• Kelayakan Tim

Pengusul

• Kelengkapan
proposal

• Format proposal
• Surat pengantar

dari PT

kejelasan dan
kesesuaian isi

proposal dengan
yang

dipresentasikan.
PRESENTASI

PEMBIAYAAN

Kelayakan dan
kewajaran

harga dan biaya

kejelasan dan
kesesuaian isi

proposal dengan
yang

dipresentasikan.



KRITERIA PENILAIANKRITERIA PENILAIAN

• Orientasi permasalahan dan pustaka
• Pola penyelesaian masalah
• Luaran dan manfaat hasil program
• Kelayakan masyarakat sasaran/industri
mitra

• Kelayakan sumberdaya Perguruan Tinggi
• Kebahasaan
• Kelayakan pembiayaan
• Keterkaitan dengan program pembangunan
pendidikan di Provinsi Jawa Tengah
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MEKANISME PENDANAANMEKANISME PENDANAAN

• Proposal yang lolos seleksi akan dibiayai oleh
APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 sebesar
maksimal Rp. 30.000.000,-

• Mekanisme pencairan bantuan keuangan
ditetapkan melalui ketentuan yang akan diatur
dalam panduan tersendiri

• Rincian penggunaan biaya/dana program sesuai
dengan Indeks Satuan Harga Pembelanjaan
Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2013
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SISTEMATIKA PROPOSALSISTEMATIKA PROPOSAL
JUDUL
PENDAHULUAN
TUJUAN
LUARAN DAN MANFAAT
TINJAUAN PUSTAKAN
METODE
KELAYAKAN MITRA
KELAYAKAN PENGUSUL
JADWAL PELAKSANAAN
PERSONALIA TIM PELAKSANA
REKAPITULASI ANGGARAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN
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PENGUSULAN PROPOSALPENGUSULAN PROPOSAL
 Proposal diketik dengan ukuran spasi 1,5 font Times

New Roman dengan Font Size 12
 Ukuran Kertas A4
 Dijilid rapi dengan warna Cover (sampul) merah

muda
 Kanan atas cover ditulis BIDANG KAJIAN
 Proposal TTG rangkap 3 (tiga) dikirim langsung atau

melalui pos lambat 29 Mei 2015 (cap pos) dan
ditujukan kepada:
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KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA
TENGAH UP. BIDANG PNF-PT

Jl. Pemuda Nomor 134 telp./Fak 024-3520071
Semarang




