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1.   Latar Belakang 
 

Universitas Jember melalui Project Implementation Unit (PIU) – Islamic Development 

Bank (IsDB) terdapat program pengembangan Universitas Jember sebagai Center of 

excellence (CoE) di bidang Bioteknologi Pertanian dan Kesehatan. Soft program merupakan 

salah satu program yang dilakukan PIU IsDB project untuk mencapai CoE tersebut. Kegiatan 

yang termasuk dalam soft program meliputi pengembangan staf, research grant, research 

consortium, Curriculum Development, dan akreditasi. Kegiatan research consortium dapat 

dilakukan melalui kegiatan Webinar, online Stadium General, atau Teleconference. Pada tahun 

2020 lalu beberapa kegiatan webinar internasional telah dilaksanakan dengan batasan 

penyelenggara merupakan dosen yang pernah melaksanakan kegiatan Non Degreee Training 

(NDT) yang masuk dalam program pengembangan staf. 

Pelaksanaan international webinar tahun 2021 kali ini tidak terbatas bagi dosen yang telah 

melaksanakan NDT akan tetapi bagi seluruh dosen atau civitas academica Universitas Jember 

baik di tingkat program studi maupun fakultas yang berminat untuk menyelenggarakan 

International Webinar. PIU IsDB akan memberikan fasilitas bagi civitas academica 

Universitas Jember untuk melakukan kolaborasi dengan institusi di Luar Negeri dalam 

penyelenggaraan International Webinar.  Pengusul dapat menginisiasi kerja sama atau 

melanjutkan kerja sama yang selama ini telah terjalin dengan intitusi di Luar Negeri. 

Salah satu manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut adalah terjalinnya komunikasi 

dan terbentuknya jaringan kerjasama antara Universitas Jember dengan institusi di Luar 

Negeri. Meskipun demikian, tindak lanjut untuk terus menjaga komunikasi dan kolaborasi 

harus terus dilaksanakan termasuk pada kondisi pandemic global COVID-19. Disisi lain upaya 

ini juga dalam rangka mendukung salah satu misi Universitas Jember yaitu mengembangkan 

jaringan kerjasama dengan stakesholders dan lembaga lain di dalam dan di luar negeri. 

Oleh karena itu, untuk menguatkan dan menjaga jejaring kerjasama universitas melalui 

dosen, kelompok riset, maupun unit kerja yang tentunya harus bermanfaat bagi universitas 

Jember, maka diperlukan kegiatan-kegiatan yang diharapkan dapat mewujudkan harapan 

tersebut sekaligus sebagai bentuk penguatan keunggulan universitas Jember khususnya dalam 

bidang Bioteknologi Pertanian dan Kesehatan dalam perspektif multidisipliner, salah satunya 

adalah mimbar akademik yang dimasa Pandemic COVID-19 dilaksanakan dalam bentuk 

Webinar, online Stadium General, atau Teleconference. 
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2.   Tujuan 
 

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah: 
 

a. Memfasilitas sivitas akademika Universitas Jember menyelenggarakan Webinar atau 

kuliah umum daring sesuai dengan topik keunggulan yang diharapkan. 

b. Meningkatkan jumlah pakar dari mitra di luar negeri sebagai pembicara dalam webinar, 

kuliah umum, atau pembicara tamu. 

c. Mengimplementasi dan menindaklanjuti kerjasama dengan mitra internasional 

 
 

3.   Output 
 

Adapun hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini adalah 
 

a. Terlaksananya kegiatan Webinar maupun kuliah umum dari pakar luar negeri 
 

b. Meningkatnya jumlah pakar dari luar negeri sebagai pembicara atau dosen tamu 
 

c. Terimplementasinya kegiatan kerjasama dengan mitra internasional. 
 

 
 

4.   Ruang Lingkup 
 

Kegiatan ini ditujukan untuk memfasilitas kegiatan: 
 

a. Webinar 
 

b. Kuliah umum daring 
 

c. Open Talk 
 

Dengan menghadirkan pakar dari luar negeri sebagai pembicara (speaker) atau dosen tamu 

(Guest lecture) yang dilaksanakan secara daring dengan topik atau tema yang sesuai dengan 

upaya mewujudkan Universitas Jember sebagai pusat keunggulan bioteknologi pertanian dan 

kesehatan dalam perspektif multidisipliner. Pada kondisi tertentu, penggabungan usulan sangat 

dimungkin jika 2 usulan berbeda memiliki kemiripan tema. 

 
 

5.   Pembiayaan 
 

Pembiayaan kegiatan ini didukung oleh Project Implementation Unit (PIU)– Islamic 

Development Bank (IsDB) Universitas Jember berupa honorarium pembicara/pemateri dalam 

dan atau luar negeri, moderator, serta fasilitas Zoom sesuai dengan standar keuangan yang 

berlaku. 

 
 

6.   Persyaratan 
 

a.   Program ini terbuka bagi semua dosen di lingkungan Universitas Jember; 

b.  Kegiatan ini diarahkan untuk menguatkan kerjasama yang telah terjalin antara Universitas 

Jember dengan Institusi lain di luar negeri, serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 
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dan teknologi; 

c.  Dosen  yang  mengusulkan  harus  berafiliasi  dengan  Kelompok  Riset  (KeRis)  dan 

diutamakan telah memiliki mitra kerjasama dengan institusi di luar negeri dengan 

sepengetahuan Dekan; 

d.   Telah melakukan komunikasi dan mendapatkan persetujuan dari pakar dari negeri yang 

diusulkan termasuk rencana waktu pelaksanaan yang jelas; 

e.   Hanya satu usulan yang paling layak yang akan disetujui dari pengusul yang sama; 
 

f.   Kegiatan sebagaimana ruang lingkup hanya dapat dilakukan mulai bulan Mei hingga 
 

November 2021; 
 

g.  Penilaian Kelayakan usulan sepenuhnya dilakukan oleh tim seleksi yang ditunjuk oleh PIU- 

IsDB Project. 

 
 

7.   Prosedur 
 

a.   Pengusul mengisi form usulan kegiatan (termasuk dokumen yang diperlukan) secara daring 

melalui link pendaftaran yang ditetapkan (https://unej.id/WebinarIsDB2021) 

b.   Tim seleksi yang dibentuk oleh PIU-IsDB Project melakukan seleksi untuk penentuan 

usulan yang layak didanai setiap bulannya; 

c. PIU-IsDB Project memberitahukan kepada pengusul yang usulannya diterima dan 

berkoordinasi untuk persiapan pelaksanaan kegiatan. (Pengusul secara otomatis menjadi 

Penanggungjawab Kegiatan, sedangkan kepanitiaan teknis disiapkan oleh PIU-IsDB 

Project); 

d.   Pelaksanaan kegiatan melalui media Zoom; 
 

e.  Setelah acara selesai, penanggungjawab (pengusul) membuat dan menyerahkan laporan 

pelaksanaan kegiatan. 

 
 

8.   Jadwal Pelaksanaan 
 

Kegiatan  ini  (pengusulan,  seleksi,  penetapan,  dan  pelaksanaan  kegiatan)  dilaksanakan 

mulai bulan Mei hingga Desember 2021. 

 
 

9.   Dokumen usulan 
 

Pendaftaran usulan dilakukan secara daring melalui link 

(https://unej.id/WebinarIsDB2021) 
 

Namun tetap dengan melampirkan form usulan yang disetujui oleh ketua KeRis dan diketahui 

oleh Dekan (Lampiran 1). 

 

https://unej.id/WebinarIsDB2021
https://unej.id/WebinarIsDB2021
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10. Kriteria Penilaian 
 

Kriteria penilaian yang digunakan didasarkan pada pertimbangan: 

 

a. Profil Pengusul merupakan dosen di lingkungan Universitas Jember; 

b. Kesesuaian topik dengan tujuan Proyek IsDB (keunggulan bidang Bioteknologi 

Pertanian dan Kesehatan dalam perspektif multidisipliner); 

c. Kepakaran Pembicara/pemateri dari institusi mitra; 
 

d. Keterlibatan personal KeRis sebagai salah satu pembicara. 
 

 
 

11. Evaluasi dan Pelaporan 
 

Penanggungjawab (Pengusul yang disetujui) bersama dengan panitia membuat dan 

menyerahkan laporan kegiatan (Lampiran 2 & 3) secara tertulis paling lambat 1 minggu setelah 

pelaksanaan. 
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Lampiran 1. Format Lembar Pengesahan Usulan  

 

 

 
 

USULAN 
FASILITASI WEBINAR KOLABORATIF 

ISDB PROJECT 2021 
 
 

Nama Pengusul :  

NIP/NIDN/NRP :  
Fakultas :  

Afiliasi KeRis (Nama KeRis) :  
Tema Webinar/Kuliah umum/Open Talk :  

Pembicara/Pemateri luar negeri (LN) :  

Judul materi (pembicara LN)   

Asal institusi Pembicara/pemateri :  

Pembicara dari KeRis (jika ada) :  

Judul materi (pembicara KeRis)   

Rencana Pelaksanaan 

a.  Hari, tanggal 

b.  Jam 

 
: 

: 

 

 
 
 
 

Menyetujui, 

Koordinator KeRis 
 

 
 
 
 
 

(………………………………………) 

NIP 

 

 

Pengusul 
 

 
 
 
 
 

(………………………………………) 

NIP 
 
 
 
 

 
Mengetahui, 

Dekan Fakultas ……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

(………………………………………) 

NIP 
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Lampiran 2. Format Lembar Pengesahan Laporan  

 

 

 
 

LAPORAN PELAKSANAAN 
FASILITASI WEBINAR KOLABORATIF 

ISDB PROJECT 2021 
 
 

Nama Pengusul :  

NIP/NIDN/NRP :  
Fakultas :  

Afiliasi KeRis (Nama KeRis) :  
Tema Webinar/Kuliah umum/Open Talk :  

Pembicara/Pemateri luar negeri (LN) :  

Judul materi (pembicara LN)   

Asal institusi Pembicara/pemateri :  

Pembicara dari KeRis (jika ada) :  

Judul materi (pembicara KeRis)   

Rencana Pelaksanaan 

c.  Hari, tanggal 

d.  Jam 

 
: 

: 

 

 
 
 
 

Menyetujui, 

Koordinator KeRis 
 

 
 
 
 
 

(………………………………………) 

NIP 

 

 

Penanggungjawab 
 

 
 
 
 
 

(………………………………………) 

NIP 
 
 
 
 

 
Mengetahui, 

Dekan Fakultas ……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 

(………………………………………) 

NIP 
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Lampiran 3. Sistematika Laporan  

 

 

 
 

1.   Sampul (Cover) 
 

2.   Lembar Pengesahan (Form 2) 
 

3.   Pendahuluan. Berisi gambaran umum dan latar belakan kegiatan yang dilaksanakan. 
 

4.   Tujuan dan manfaat (jelas) 
 

5. Bentuk dan tema kegiatan. Bentuk kegiatan sesuai dengan ruang lingkup dan tema 

disesuaikan dengan judul atau topik yang disampaikan pemateri. 

6.   Hasil pelaksanaan kegiatan. Berisi informasi umum tentang keseluruhan proses kegiatan 

(mulai persiapan (rapat koordinasi), pelaksanaan, dan evaluasi). Pada bagian ini mancakup link 

pendaftaran peserta, jumlah pendaftar, asal pendaftar, jumlah peserta pada saat pembukaan, 

jumlah peserta pada saat awal pemaparan materi pertama, dan jumlah peserta sesaat sebelum 

penutupan. Termasuk juga jumlah pertanyaan, nama penanya serta isi pertanyaan saat diskusi. 

7.   Kesimpulan 
 

8.   Lampiran. Berisi dokumen berupa undangan, surat tugas panitia, pemateri, dan moderator, 

Foto kegiatan, Slide/materi, contoh sertifikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


