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I. PENDAHULUAN 

 

 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Reformasi dan Birokrasi nomor 03 tahun 2010, setiap Lembaga pemerintahan 

didukung oleh berbagai jenis staf fungsional. Staf fungsional di Perguruan 

Tinggi diantaranya Pranata Laboratorium dan Pustakawan yang bertugas 

mendukung kegiatan dharma perguruan tinggi. Pranata Laboratorium 

Pendidikan atau PLP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, 

tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan laboratorium 

pendidikan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan 

kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang. 

Sedangkan tugas pustakawan adalah menyediakan dan memberikan layanan 

informasi yang sesuai dengan kebutuhan sivitas akademik di lingkungannya.  

Laboratorium pendidikan dan perpustakaan adalah unit penunjang 

akademik pada lembaga Pendidikan yang dikelola secara sistematis dan  

berdasarkan metode keilmuan tertentu, dalam rangka pelaksanaan 

pendidikan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat 

Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti sebagai Instansi 

Pembina PLP di laboratorium dan pustakawan di perguruan tinggi telah 

menyelenggarakan berbagai program dalam rangka peningkatan kompetensi 

maupun pengembangan karier pejabat fungsional tersebut. Kegiatan-kegiatan 

tersebut mencakup  kegiatan bimbingan teknis, diklat jabatan fungsional, 

tenaga kependidikan  berprestasi nasional maupun kegiatan Short term 

training (STT) ke luar negeri.   

Kegiatan STT dilakukan dengan melalui kegiatan magang/training 

singkat bagi pejabat tenaga kependidikan perguruan tinggi di luar negeri yang 

dapat digunakan  sebagai benchmark dalam hal pengelolaan unit yang menjadi 

tanggung jawabnya. Melalui program ini STT ini juga diharapkan dapat 

mengembangkan soft skills, menambah wawasan dalam hal perkembangan 

teknologi, baik sistem manajemen maupun teknologi peralatan dan bahan. 

Wawasan ini diharapkan menjadi dasar yang dapat digunakan dalam kegiatan 

pengembangan unit pendukung kegiatan tri dharma perguruan tinggi. 

 



 

II. TUJUAN 

A. Kegiatan STT PLP  keluar negeri ini bertujuan : 

1. Meningkatkan pemahaman PLP mengenai standar pengelolaan 

laboratorium mutakhir. 

2. Menigkatkan wawasan PLP atas perkembangan teknologi 

laboratorium yang lebih baru dibandingkan di laboratoriumnya. 

3. Meningkatkan kegiatan pengembangan Laboratorium di 

Perguruan Tinggi. 

4. Membuka peluang kerjasama institusi asal PLP dengan 

perguruan tinggi di luar negeri dalam rangka pengembangan 

kompetensi PLP. 

5. Meningkatkan kualitas pengelolaan Laboratorium yang dikelola 

oleh PLP. 

 

B. Kegiatan STT Pustakawan  keluar negeri ini bertujuan: 

1. Untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas manajemen 

dan kepemimpinan pustakawan di perguruan tinggi 

2. Meningkatkan kolaborasi dan membina jejaring antara 

perpustakaan perguruan tinggi. 

 

 III.  LUARAN 

 Luaran kegiatan ini adalah sebagai berikut : 

1. Peningkatan daya saing lulusan 

2. Peningkatan kualitas layanan Tridarma 

3. Peningkatan Karir Tenaga Kependidikan (PLP dan Pustakawan) di 

perguruan tinggi 

 

IV.  WAKTU DAN TEMPAT  

Kegiatan bimbingan teknis (melalui STT) Pranata Laboratorium 

Pendidikan  (PLP)  di luar negeri direncanakan akan dilaksanakan di 

universitas di beberapa negara Asia antara lain 

1. Taiwan (bidang kesehatan)  

2. Thailand (bidang pertanian) 

3. Turki (bidang sains dan teknologi) 



 

Sedangkan Kegiatan bimbingan teknis (melalui STT) Pustakawan di luar 

negeri direncanakan akan dilaksanakan di Leadership Institute di The 

University of Hongkong Libraries, Hongkong.  

 

V.    PESERTA 

Jumlah seluruh peserta untuk semua negara sebanyak 40 orang yang berasal 

dari berasal dari beberapa Perguruan Tinggi Negeri dan swasta dengan syarat 

umum sebagai berikut: 

1. Tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tetap pada Perguruan 

Tinggi di bawah Kemenristekdikti (PTN dan PTS), yang dibuktikan 

dengan SK Pimpinan Perguruan Tinggi. 

2. Bertugas sebagai PLP/tenaga laboratorium atau Pustakawan/staf 

Perpustakaan sekurang-kurangnya 5 tahun terakhir. 

3. Batas usia maksimal 50 tahun. 

4. Mempunyai kemampuan bahasa inggris aktif dan pasif. 

5. Diajukan secara resmi oleh Pimpinan Perguruan Tinggi. 

6. Berbadan sehat dibuktikan dengan surat keterangan dokter Rumah Sakit; 

 

Persyaratan khusus bagi PLP: 

1. PLP/Tenaga Laboratorium Bidang Kesehatan (Taiwan) 

Bertugas di laboratorium Fakultas Kedokteran, Keperawatan, Kesehatan 

Masyarakat, Kebidanan, Kedokteran Gigi, Kedokteran Hewan, Farmasi, 

MIPA Biologi atau laboratorium terpadu bidang kesehatan. 

2. PLP Bidang Pertanian (Thailand) 

Bertugas di laboratorium Fakultas Pertanian, Perikanan, Teknologi 

Pertanian, Peternakan, Kedokteran Hewan, MIPA Kimia, atau 

laboratorium terpadu bidang pertanian. 

3. PLP Bidang Sains dan Teknologi (Turki) 

Bertugas di laboratorium Fakultas MIPA, teknik, vokasi teknik, dan 

politeknik. 

 

 

 

 

 



 

VI.  PROSES SELEKSI  

1. Direktorat Karier dan Kompetensi SDM, Ditjen Sumber Daya Iptek dan 

Dikti akan mengumumkan penawaran program STT luar negeri melalui 

laman : http://sumberdaya.ristekdikti.go.id;  

2. Calon peserta mendaftar untuk mengikuti STT luar negeri dengan 

mengisi borang aplikasi pada form link:  

PLP : bit.ly/stt-plp2018 

Pustakawan: bit.ly/stt-pustakawan2018 

Serta mengirimkan kelengkapan dokumen (dalam bentuk pdf file) 

melalui email ke alamat stt-tendik@ristekdikti.go.id, yang meliputi: 

a. Surat Pengajuan dari Perguruan Tinggi 

b. SK sebagai Laboran/Pustakawan 

c. Surat Keterangan Sehat dari dokter rumah sakit 

d. Motivation letter/personal statement dalam Bahasa inggris 

(sebanyak 750-1000 kata) 

e. Bukti tes TOEFL/IELTS (jika ada) 

3. Calon peserta melengkapi semua persyaratan yang ditetapkan dalam 

persyaratan umum dan persyaratan khusus masing-masing bidang;  

4. Direktorat Karier dan Kompetensi SDM, Ditjen Sumber Daya Iptek dan 

Dikti akan menyeleksi berkas yang masuk untuk menentukan dan 

mengumumkan peserta STT luar negeri yang memenuhi persyaratan 

akademik dan administrasi;  

5. Calon peserta yang memenuhi persyaratan, akan diundang untuk 

mengikuti seleksi wawancara;  

6. Direktorat Karier dan Kompetensi SDM, Ditjen Sumber Daya Iptek dan 

Dikti akan mengumumkan peserta program STT luar negeri melalui 

laman: http://sumberdaya.ristekdikti.go.id;  

 

VIII.  PEMBIAYAAN 

Biaya yang ditanggung oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti meliputi:  

1. Biaya hidup (akomodasi, konsumsi, dan transpor lokal) selama program 

STT di luar negeri;  

2. Biaya asuransi selama STT di luar negeri;  



 

3. Biaya penerbangan (kelas ekonomi) PP, dari daerah asal perguruan tinggi 

ke Jakarta (kegiatan pembekalan) dan ke luar negeri;  

4. Bantuan biaya pembuatan visa.  

5. Biaya yang ditanggung oleh perguruan tinggi asal adalah biaya 

perjalanan dan akomodasi pada saat wawancara. 

IX.  KEWAJIBAN PESERTA  

1. Peserta wajib memenuhi semua persyaratan administratif yang 

dikeluarkan oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti;  

2. Peserta wajib mentaati peraturan administratif dan akademik yang 

dikeluarkan oleh perguruan tinggi tempat penyelenggaraan STT luar 

negeri;  

3. Peserta wajib memberikan laporan hasil STT luar negeri kepada Ditjen 

Sumber Daya Iptek dan Dikti; dan wajib membuat proposal penelitian 

dalam rangka pengembangan laboratorium/perpustakaan berdasarkan 

hasil kegiatan STT untuk mengatasi persoalan riil di unit kerjanya, 

sebagai salah satu luaran kegiatan STT. 

4. Setelah STT selesai, peserta harus kembali ke institusi asalnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 
 

X. JADWAL PELAKSANAAN 
   

No Uraian Kegiatan Taiwan Thailand Turki Hongkong

1 Penawaran 25-26	Juni	2018 25-26	Juni	2018 25-26	Juni	2018 25-26	Juni	2018

2 Pendaftaran	seleksi 26	Juni-6	Juli	2018 26	Juni-6	Juli	2018 26	Juni-6	Juli	2018 26	Juni-6	Juli	2018

3 Desk	Evaluation 8-9	Juli	2018 8-9	Juli	2018 8-9	Juli	2018 8-9	Juli	2018

4

Pengumuman	hasil	

desk	dan	undangan	

wawancara

10-12	Juli	2018 10-12	Juli	2018 10-12	Juli	2018 10-12	Juli	2018

5 Wawancara	peserta 14-15	Juli	2018 14-15	Juli	2018 14-15	Juli	2018 14-15	Juli	2018

6

Pengumuman	dan	

penandatanganan	

kontrak

15	Juli	2018 15	Juli	2018 15	Juli	2018 15	Juli	2018

7 Pengurusan	Paspor 16-31	Juli	2018 16-31	Juli	2018 16-31	Juli	2018 16-31	Juli	2018

8
Permohonan	

invitation	letter
1-6	Agustus	2018 1-6	Agustus	2018 1-6	Agustus	2018 1-6	Agustus	2018

9
Pengurusan	Ijin	

setneg
6-31	Agustus	2018 6-16	Agustus	2018 6-31	Agustus	2018 6-31	Agustus	2018

10 Pengiriman	Paspor
31	Juli-10	Agustus	

2018
- 1-10	Agustus	2018 -

11 Pengurusan	Visa 20-31	Agustus	2018 bebas	visa 15-19	Oktober	2018 visa	on	arrival

12
Pembekalan	dan	

Pemberangkatan
1-2	Sept	2018 18-19	Agustus	2018 19-20 Oktober 2018 7-8 Oktober 2018

13 Pelaksanaan 3-14	Sept	2018 20-31	Agustus	2018 22-26 Oktober 2018 9-12 Oktober 2018

14 Kepulangan 15-Sep-18 01-Sep-18 27-28 Oktober 2018 14 Oktober 2018

15
Evaluasi	dan	

Pelaporan
9-11 November 2018 9-11 November 2018 9-11 November 2018 9-11 November 2018

 

 

XI.    MONITORING DAN EVALUASI  

Monitoring dan evaluasi akan dilakukan selama masa STT luar negeri 

berlangsung di lokasi tempat penyelenggaraan. 

 

 



 

XII.  LAPORAN  

Untuk melengkapi rangkaian program STT luar negeri, peserta yang telah 

mengikuti STT luar negeri membuat laporan hasil yang disampaikan kepada 

Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti melalui laman: 

pak.ristekdikti.go.id/forumdikti.  

Peserta diwajibkan membuat proposal penelitian dalam rangka 

pengembangan laboratorium/perpustakaan berdasarkan hasil kegiatan STT 

untuk mengatasi persoalan riil di unit kerjanya, sebagai salah satu luaran 

kegiatan STT. Format penulisan laporan dan proposal mengikuti format yang 

ditentukan pada panduan ini (terlampir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN I 

 

FORMAT LAPORAN KEGIATAN STT PLP/PUSTAKAWAN* 

TAHUN 2018 

 
HALAMAN JUDUL  

PRAKATA 

DAFTAR ISI 

RINGKASAN 

EXECUTIVE SUMMARY 
Ringkasan dalam bahas Inggris 

A. PENDAHULUAN 

Uraikan latar belakang  yang mendasari dan urgen perlunya kegiatan STT 

(pelatihan) dalam bidang yang diikuti untuk dilaksanakan 

B. TUJUAN 

Uraikan tujuan yang akan dicapai dengan pelaksanaan kegiatan STT 

(pelatihan) 

C. HASIL YANG DIHARAPKAN 

Uraikan hasil yang diharapkan dari kegiatan STT (pelatihan) bagi PLP, 

institusi dan kemenristekdikti 

D. PELAKSANAAN 

Uraiakan waktu, tempat, peserta dan pelaksanaan kgiatan STT (pelatihan) 

E. MATERI PELATIHAN 

Sampaikan secara ringkas setiap materi yang didapatkan dalam pelatihan 

berikut pelajaran apa yang bisa diambil dari materi tersebut 

F. KESIMPULAN 

Berikan simpulan mengenai pelaksanaan kegiatan maupun substansi materi 

dihubungkan dengan hasil yang diharapkan dari kegiatan pelatihan 

G. RENCANA TINDAK LANJUT 

Masing-masing peserta training menyampaikan recanan tindak lanjut 

singkat yang merupakan ringkasan proposal penelitian pengembangan 

laboratorium yang akan diajukan sebagai luaran kegiatan.  

H. SARAN/REKOMENDASI 

Mohon memberikan saran/rekomendasi kepada Kementrian Ristek Dikti 

selaku penyelenggara kegiatan pelatihan maupun kepada perguruan tinggi 

asal dalam rangka peningkatan kegiatan pelatihan maupun tindak lanjut 

hasil pelatihan 

LAMPIRAN 

Biodata peserta 

Jadwal kegiatan 

Dokumentasi kegiatan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LAMPIRAN II 

 

FORMAT PROPOSAL PENELITIAN PENGEMBANGAN 

LABORATORIUM DALAM RANGKA TINDAK LANJUT 

KEGIATAN STT PLP/PUSTAKAWAN* TAHUN 2018 
 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PENGESAHAN   

Pengesahan oleh pimpinan unit kerja dan diketahui oleh unsur pimpinan PT 

yang membidangi penelitian 

DAFTAR ISI 

RINGKASAN 

BAB I. PENDAHULUAN  

Pendahuluan memuat Latar Belakang (tidak lebih dari 1 halaman) yang 

mendasari usulan, Permasalahan laboratorium/perpustakaan yang akan 

diselesaikan,   Posisi usulan dalam kegiatan Pengembangan 

Laboratorium/perpustakaan, Tujuan Khusus (tidak lebih dari 1 halaman).   

BAB II. STUDI PUSTAKA 

State of the art dalam bidang yang diteliti, hasil penelitian yang sudah ada, hasil 

kegiatan atau materi STT yang telah diikuti yang mendukung usulan penelitian, 

studi  pendahuluan yang sudah dilaksanakan, perbedaan dengan penelitian 

yang sudah ada.  

BAB III. METODE PENELITIAN (sesuai dengan keperluan) 

Dilengkapi dengan bagan alir penelitian yang menggambarkan apa yang akan 

dikerjakan. Uraikan bahan, alat dan langkah kerja yang akan dilakukan selama 

penelitian. 

BAB IV. LUARAN PENELITIAN 

Uraikan luaran penelitian dapat berupa metode baru , inovasi peralatan, 

teknologi tepat guna dan laian-lain sesuai. 

BAB V. JADWAL PELAKSANAAN 

Uraikan jadwal pelaksanaan penilitan selama 10 bulan pelaksanaan penelitian. 

BAB VI. PEMBIAYAAN 

Pembiayaan diperinci berdasarkan Jenis Pengeluaran, yaitu Peralatan, Bahan 

Habis Pakai (Material Penelitian), Perjalanan, Jasa, dan Lain-lain 

(Pemeliharaan, Pertemuan/Lokakarya/Seminar, penggandaan, pelaporan, 

publikasi) dengan total anggaran tidak lebih dari Rp 15 juta. Justifikasi 

anggaran disusun secara rinci di lampiran.  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

- biodata peneliti 

- fasilitas pendukung penelitian 

- justifikasi anggaran 
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