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1. LATAR BELAKANG 

Mulai tahun depan  akan diberlakukan ASEAN Free Trade Agreement (AFTA), sehingga 

pemerintah berkewajiban menyiapkan diri menghadapinya. Sebagai bagian dari sistem pendidikan 

nasional, PS S-2 Biologi JBUB berkewajiban menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang 

berkualitas dan siap berkompetsisi dengan tenaga profesional baik dari dalam dan luar negeri. PS-

S2 Biologi telah merancang kurikulum dan sistem pendidikan sesuai dengan ketentuan BAN PT. 

Sehingga kualitas lulusannya telah memiliki kemampuan akademik yang baik dan sesuai dengan 

ketentuan pemerintah. Kemampuan akademik tersebut dirasakan masih harus dilengkapi dengan 

spirit dan pengalaman berkomptesisi pada tingkat nasional/internasional dengan baik. 

Kemampuan dan semangat berkompetisi tersebut akan menjadi salah satu faktor utama untuk 

menang bersaing dengan SDM dalam/luar negeri. Namun, upaya untuk memfasilitasi mahasiswa 

meningkatkan jiwa dan pengalaman kompetisi pada tingkat nasional/internasional masih belum 

dilakukan oleh institusi. Sehingga selama kurun waktu 5 tahun terakhir, mahasiswa PS S-2 Biologi 

JBUB belum banyak mendapatkan prestasi yang berkaitan dengan seminar Nasional maupun 

Internasional. sehingga nilai pada poin penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang akademik 

sesuai standar BAN-PT rendah. 

Pada level nasional tercatat belum ada satupun mahasiswa yang berpartisipasi mengikuti 

kegiatan akademik seperti seminar, workshop, atau pelatihan. Hal ini disebabkan belum 

tersedianya pendanaan dan program kerja dari Fakultas maupun Universitas untuk kegiatan 

tersebut.  Hal ini di karenakan: 1) JBUB belum memfasilitasi mahasiswa untuk berkompetisi pada 

tingkat nasional/internasional, 2) UB belum memberikan dukungan finansial yang memadai untuk 

mahasiswa yang berkompetisi tingkat nasional/internasional, 3) belum ada program JBUB, FMIPA 

dan UB yang memadai dan mendukung international out look terkait mahasiswa PS S-2 Biologi. 

Untuk itu, diperlukan upaya nyata untuk peningkatan kompetensi dan daya saing mahasiswa di 

tingkat nasional/internasional. Upaya peningkatan daya saing mahasiswa juga akan dilakukan 

melalui pertukaran/pengiriman mahasiswa untuk berkompetisi di tingkat nasional/internasional. 

 

2. TUJUAN  

Tujuan program hibah kompetisi internasional ini adalah meningkatkan kemampuan 

mahasiswa berkompetisi dalam forum akademik di tingkat nasional. 

 

3. KOMPONEN BIAYA DAN WAKTU KEGIATAN KOMPETISI 

a. Hibah akan diberikan kepada dua orang atau tim (2-3 orang) mahasiswa dengan biaya total 

Rp. 22.500.000,- 

b. Komponen biaya kegiatan kompetisi yang akan didanai oleh hibah penelitian ini adalah: 

 Biaya pendaftaran 

 Biaya transportasi pergi-pulang 

 Akomodasi ditempat tujuan kompetisi 

c. Jangka waktu kompetisi: 1 minggu (sesuai jadwal kegiatan). 

 

4.  PERSYARATAN PENGUSUL HIBAH KOMPETISI DAN KRITERIA SELEKSI 

a. Peserta terdaftar sebagai mahasiswa S2 aktif (Kartu Mahasiswa). 

b. Peserta yang sudah mempunyai link dengan penyelenggara kompetisi diprioritaskan (Bukti 

komunikasi berupa E-mail, FAX, dll). 

c. Memperoleh rekomendasi pembimbing. 

d. Seleksi administrasi dilakukan oleh Tim PHK PMA PS S-2 Biologi. 



e. Peserta yang lolos administrasi diwajibkan mempresentasikan tujuan kompetisi. 

f. Peserta yang dinyatakan lolos seleksi akan dibiayai oleh PHK PMA PS S-2 Biologi dengan 

dana TKPHK PMA UB. 

g. Keputusan Tim PHK PMA PS S-2 Biologi tidak bisa digugat. 

5. MEKANISME SELEKSI 

Seleksi dilakukan mengikuti proses berikut : 

a. Pengumuman Hibah Kompetisi Mahasiswa Tingkat Nasional 

b. Pengusul menyerahkan lamaran dan dokumen kelengkapan kepada person in charge (PIC). 

c. Dua (2) pelamar pertama yang memenuhi persyaratan administrasi wajib mempresentasikan 

UHKMTN di depan Tim PHK PMA PS S-2 Biologi. 

d. Laporan proses pemilihan pengusul dikirim PIC ke Ketua Pelaksana PHK PMA PS S-2 

Biologi kemudian diteruskan kepada TKPHK PMA UB untuk mendapat persetujuan 

pendanaan. 

e. Kontrak pemenang pengusul hibah kompetisi dan pelaksanaan kompetisi dilakukan setelah 

pengesahan dari TKPHK PMA UB (sesuai jadwal kegiatan). 

 

6. JADWAL KEGIATAN*) 

No Kegiatan Tanggal 

1 Pengumuman 19 Maret 2015 

2 Batas Akhir pengumpulan UHKMTN ke PIC 31 Juli 2015 

3 Pengumuman UHKMTN yang memenuhi persyaratan 

administrasi 
7 Agustus 2015 

4 Presentasi UHKMTN di depan Tim PHK PMA PS S-2 Biologi 13 Agustus 2015 

5 Kontrak UHKMTN 21 Agsutus 2015 

6 Proses kompetisi Juli-November 2015 

7 Laporan dan presentasi hasil kompetisi  Desember 2015 

*) Jadwal kegiatan dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kontrak PHK PMA PS S-2 Biologi 

dengan TKPHK PMA UB dan waktu kompetisi 

 

7. BIAYA 

Peserta yang dinyatakan lolos seleksi akan memperoleh dana total hibah sebesar Rp 

22.500.000,-. Besaran dana tidak berubah dengan jumlah peserta. 


