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NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

Antara
PT INDUSTRI TETEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO

IKATAN ALUMNI PROGRAM HABIBIT
FAKUTTAS PENDIDIKAN TEKNOLOCI DAN KEJURUAN _ UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

PT YALONG EDUMATION SCIENCE INDONESIA

TENTANC
DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL PENDIDIKAN VOKASI DAN PENINGKATAN

KUALITAS GURU

Nomor: 1 51 lHK.O2lO1 0600/201 B

Nomor: 030/lAB I E/M OU N lttl 2Ot B

Nomor: 3 497 lul\140. AS I KS I 201 B

Nomor: 008/MOU.YLCTI I l/201 B

Padahariini Kamis,tanggalduabulanAgustustahunduaribudelapanbelas,bertempatdi Jakarta,antara
pihak-pihak yang bertanda tangan dibawah ini :

Darman Mappangara, M.Eng.Sc., MBA selaku Direktur Utama Perusahaan Perseroan (persero) pT
lndustriTelekomunikasi lndonesia Persero atau disingkat PT lNTl (Persero), salah satu Badan Usaha Milik
Negara yang bergerak dalam bidang telekomunikasi, elektronika, informatika, kelistrikan/energi,
optimalisasi pemanfaatan sumber daya, dan pengembangan produk-produk genuine diamanatkan lnpres
No.9 Tahun 2016 Poin 7 berkenaan dengan dukungan penyerapan lulusan, akses praktek lapangan bagi
guru dan siswa, serta dorongan pengembangan infrastruktur dan teachingfactory pacla SMK,
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Bimo Sasongko, MSEIE, MBA, selaku Ketua Umum Alu.mni Program Habibie yang merupakan suatu
ikatan yang didirikan dan ditandatangani oleh para Alumni dihadapan Notaris Ummu lmamah S.H serta
disaksikan oleh Presiden Republik lndonesia ke-3, Prof. Dr. lng. Bachrucldin Jusuf Habibie pada hari
Jumat, 24 Ramadhan 1433 H / 2 Agustus 2013,
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Prof. Dr. M. Syaom Barliana, MPd, MT, selaku Dekan pada Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan,
Universitas Pendidikan lndonesia (FPTK UPI), sebagai perguruan tinggi negeri berbadan hukum (pTN-bh).
FPTK UPI adalah perguruan tinggi sebagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), dengan
misi utama menghasilkan tenaga pendidik pada bidang vokasional, terutama untuk pendidikan di SMk,
Yang selanjutnya disebut PIHAK KETICA

Hendry H Widjaya, selaku Direktur PT YALONC EDUMATION SCIENCE INDONES|A perusahaan
penyedia peralatan praktek pendidikan vokasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi
terutama bidang teknologi dan rekayasa,
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT
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Bersepakat untuk bekerjasama mendukung program prioritas nasional pendidikan vokasi dan peningkatan
kompetensi guru, melalui penyelenggaraan sertifikasi, pengembangan dan peningkatan nilai Tlngkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) infrastruktur dan peralatan pendidikan vokasi, peningkatan nfr",
pendidikan tinggi melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), serta pengembJngan materi
pembelajaran dan asesmen pendidikan vokasi yang selaras dengan perkembangan inlustri, sJbagaimana
ketentuan yang dijelaskan dalam nota kesepahaman ini.

LATAR BELAKANG

Bahwa program prioritas Pendidikan Vokasi dan Peningkatan Kualitas Curu yang cligagas oleh Bappenas
perlu didukung oleh berbagai pihak. Perkembangan teknologi pada industri yang sangat pesat menuntut
ketersediaan tenaga ahli yang dapat dipenuhi dengan revitalisasi dan percepalun Llrrun SMK untuk
meningkatkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

Bahwa dalam hal peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan vokasi, perlu dipertimbangkan
pen8Sunaan konten lokal peralatan serta kesesuaiannya dengan kebutuhan indusiri. Selain itu, perlJnya
partisipasi pada penyusunan standar kompetensi pada bidang kepeloporan teknik yang harus dibuat dari
baru karena tidak ditemukannya standar yang dapat diadopsiidiadaptasi sedangkan pira pelaku industri
di lndonesia belum ditemukan maka peran ini akan menjadi fokus dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi
(LSK).

lndonesia telah memiliki SDM yang handal dalam berbagai bidangyang merupakan lulusan pendidikan
mancanegara yang berkiprah pada lembaga penelitian dan pengembangan negara, di antaranya para
profesional yang tergabung dalam lkatan Alumni program Habibie.
Sumber daya lndustri Strategis, Alumni, Lembaga RISTEK Negara dan Sumberdaya akademisi yang ada
pada lembaga DlKTl, diharapkan mampu untuk memelopori kegiatan revitaliiasi pendidikan vokasi
berkaitan dengan peningkatan kompetensi lulusan, sertifikasi kompetensi untuk mengLi kubrtrhun akan
sertifikasi para teknisi hingga insinyur sesuai MOU antara 5 Kementerian pada tanggal 29 November
Tahun 2016 tentang Pengembangan Pendidikan Kejuruan dan Vokasi berbasis KompeiJnsi yang Link and
Match dengan lndustri.

TUJUAIJf:RJASAMA

Sebagai tindak lanjut pendirian Lembaga Sertifikasi Kompetensi, para pihak sepakat untuk mendukung
program revitalisasi SMK serta Politeknik dan peningkatan kompetensi guru dan/atau dosen: revitalisasi
Lembaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (LPIK) dengan tujuan antara lain tetapitidakterbatas hanya
pada uraian sebagai berikut:

1. Peningkatan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada sarana dan prasarana untuk
meningkatkan kualitas pembelajaran, asesmen kompetensidan sertifikasi pada pendidikan vokasiclan
peningkatan kompetensi guru oleh LPTK.

2. Peningkatan akses pendidikan tinggi vokasi melaluijalur penerimaan Rekognisi pembelajaran Lampau
(RPL) bagi para lulusan SMK, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, serta para karyawan yang telah
bekerja di lndustri.

3. Mengembangkan perangkat pembelajaran dan asesmen pendidikan vokasi antara lain tetapi tidak
terbatas pada pembuatan dan/atau pengkajian dan/atau pengembangan seperti antara lain unit_unit
kompetensi (SKKNI), desain peralatan didaktik, Materi Uji Kompetensi, dll. Untuk menyelenggarakan
pendidikan dan asesmen berbasis proyek pada peralatan.
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RUANG]-INCKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:
1' Kerjasama produksi, perakitan dan pengembangan peralatan dalam rangka peningkatan nilai TKDN
2' Pengembangan standar kompetensi dan perangkat pembelajaran dan asesmen pendidikan vokasi.
3' Pengembangan LSK pada bidang pendidikan teknologi dan vokasi yang akan diberi nama Lembaga

Sertifikasi Kompetensi Vokasi dan Teknologi.

rr*tr[::,lKUNGAN

Pihak Pertama mendukung pengembangan, produksi, dan perakitan peralatan praktik vokasi dalam
rangka meningkatkan nilai TKDN, sesuai kebutuhan program prioritas pendidikan vokasi dan
peningkatan kompetensi guru dan/atau dosen melalui Revitailsasi LpTK.
Pihak Kedua memberi dukungan berupa akses ke pasar, masukan perkembangan teknologi industri
!9rk91aan dengan materi dan penyelenggaraan sertifikasi serta mempergunakin sumber Juyu y"ng
dimiliki untuk mengisi tenaga asesor sesuai kebutuhan LSK Vokasi dan Teinologi.
Pihak Ketiga memberi dukungan dalam penyediaan sumber daya manusia sebagaitenaga pendidik,
instruktur, dan asesor sesuai kebutuhan LSK Vokasi dan Teknoiogi, serta membiri dukungan dalam
pengembangan standar kompetensi, perangkat pembelajaran, darl asesmen pendidikan vokasi.
Pihak Keempat memberikan dukungan dalam Technology Transfer yang diawali dengan penyediaan
komponen-komponen yang dibutuhkan peralatan praktel sesuai denga"n kebutuhaniengerb"ng"n
TKDN, revitalisasi SMK dan Revitalisasi Politeknik dan LPTK untuk ileningkatkan kompltensi g"uru
dan/atau teknik / vokasi.
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PETAKSANAAN

Pasal 4

Nota Kesepahaman Bersama ini adalah dasar untuk Para Pihak melaksanakan kegiatan menclukung
program revitalisasi SMK dan peningkatan Kompetensi Curu dan/atau Dosen feknik/yokasi. Kegiatai
akan dirinci dalam perjanjian kerja sama pihak terkait atas sepengetahuan para pihak.

"T::llf^-
Pemb.iayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan
kepada masing-masing Pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dimaksud pasal 3 pada Nota
Kesepahaman Bersama ini, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan
perundang-u ndangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 6

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku hingga 5 tahun sejak ditandatangani oleh para pihak.

{e



"illlH'
Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap4 (empat)aslidan bermeterai
cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempu"nyai kek"uatan t-,rt p yung r"*u.

KETTNTUAN LAIN-LAIN
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dan clisepakati oleh para
Pihak sebagai Addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota r<"*punurun Bersama
ini.

r:?

Bimo Sasongko, MSEIE. MBA

SAKSI - SAKSI

lr*ra +\,---
.t Prof Dr. lr. Anton Adibroto

Ketua lkatan Alumni BppT

Pihak Pertama,

Hendrv H. Widiava

Ketua Dewan Pembina IABIE


