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LATAR BELAKANG 

Peran perguruan tinggi dalam melaksanakan tridarmanya terutama dalam 

bidang pendidikan tidak sekedar mendidik dan mempersiapkan mahasiswanya untuk 

unggul di bidang akademik saja, tetapi turut bertanggung jawab terhadap 

pengembangan bidang-bidang non-akademik termasuk pengembangan minat dan 

softskill-nya. Relevan dengan ini UNY memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan 

minat, bakat, keahlian, dan softskill mahasiswa dalam berbagai kegiatan 

kemahasiswaan seperti pengembangan UKM, pembinaan PKM, dan pembinaan 

organisasi kemahasiswaan. Hal lain yang perlu dilakukan dalam pengembangan minat, 

bakat, keahlian, dan softskill ini, UNY perlu mendorong mahasiswa untuk menunjukkan 

kemampuan dan prestasinya dalam wilayah yang lebih luas melalui presentasi karya 

dan keterlibatannya dalam kompetisi internasional.  

Presentasi karya dan  kompetisi yang mendorong keterlibatan mahasiswa 

dalam kegiatan akademik dan profesional dalam forum internasional ini, tidak hanya 

bermanfaat untuk meningkatkan reputasi universitas, tetapi juga bermanfaat untuk 

memberi kesempatan kepada sivitas akademika terutama mahasiswa di UNY untuk 

berinteraksi dengan kolega dalam skala internasional untuk meningkatkan prestasi  dan 

meluaskan jejaringnya.  

Dalam rangka mendorong dan memfasilitasi mahasiswa UNY yang mempunyai 

prestasi dan karya akademik maupun non-akademik sesuai minat dan kemampuannya, 

UNY memberikan fasilitasi mahasiswa untuk mengikuti kompetisi internasional maupun 

menggelar presentasi karya unggulan  di tingkat internasional. 

 

TUJUAN  

 

Program bantuan presentasi karya dan kompetensi internasional yang ditawarkan 

kepada mahasiswa UNY untuk mempresentasikan keahlian dan karya 

prototip/model/produk/desain di forum internasional yang diselenggarakan di luar negeri 

ini bertujuan untuk: 

1. Mendorong mahasiswa untuk berprestasi secara akademis dan non-akademis 

untuk mendukung minat, bakat, dan kemampuannya. 

2. Menumbuhkembangkan budaya dan kreativitas mahasiswa UNY untuk 

menciptakan karya prototip/model/ produk/desain inovatif. 



3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa UNY untuk mengikuti kompetisi 

atau mempresentasikan karya unggulan dalam pertemuan berskala 

internasional. 

4. Memberikan peluang jejaring dan kerja sama mahasiswa UNY dengan relasi 

antarbangsa. 

 

KETENTUAN PENGUSUL  

 

1. Program ini terbuka bagi semua mahasiswa UNY yang tercatat sebagai 

mahasiswa aktif pada salah satu prodi di UNY pada tahun 2015 (bukan 

mahasiswa yang sedang mengambil cuti kuliah); 

2. Tidak sedang berada di luar negeri dalam rangka tugas belajar/tugas lain/ 

keperluan lain selain mengikuti kegiatan tersebut; 

3. Kegiatan diselenggarakan oleh perguruan tinggi atau organisasi ilmiah atau 

organisasi profesi yang mempunyai reputasi tinggi secara internasional; 

4. Karya prototipe/model/produk/desain yang dihasilkan maupun kemampuan yang 

dikompetisikan telah mendapat penghargaan di tingkat regional/nasional dan 

belum pernah dipresentasikan dalam forum/ ajang yang sama; 

5. Belum mendapatkan bantuan dana dari komponen biaya yang dibantu oleh UNY 

dari sponsor lain; 

6. Setiap pengusul hanya berhak mendapatkan pendanaan sekali dalam setahun 

dengan mempertimbangkan anggaran yang tersedia;  

7. Pengusul dapat berasal dari perorangan maupun tim dan membawa nama UNY 

sebagai peserta kompetisi atau presentasi;  

8. Bantuan diberikan bersifat at cost dengan maksimal biaya sebesar Rp. 

15.000.000,00 untuk setiap pengusul/kegiatan diberikan untuk komponen 

pembiayaan: pendaftaran/biaya program, akomodasi, dan transportasi sesuai 

standar yang berlaku di UNY. 

 

MEKANISME PENGAJUAN 

 

1. Pengusul membuat surat permohonan bantuan dana yang diajukan kepada 

Kepala Kantor Internasional dan Kemitraan (KUIK) diketahui oleh Dekan. 

2.  Pengusul mengirimkan proposal yang berisi: 

a. Deskripsi karya prototipe/model/produk/desain yang akan dipresentasikan; 

b. Sertifikat yang menunjukkan pengusul telah mendapat penghargaan di 

tingkat lokal, regional, atau nasional; 

c. Biodata pengusul lengkap; 

d. Tanda bukti registrasi atau surat undangan dari penyelenggara; 



e. Edaran/leaflet rencana kegiatan yang dapat menggambarkan level reputasi 

penyelenggara; 

f. Jadwal kegiatan sementara yang diterbitkan oleh panitia penyelenggara akan 

menjadi nilai tambah; 

g. Fotokopi bukti pembayaran registrasi kegiatan (jika sudah ada); 

h. Fotokopi bukti pembayaran tiket transportasi (jika sudah dibayarkan); dan 

i. Rincian biaya yang diperlukan (menurut mata uang rupiah dan asing), terdiri 

atas biaya transportasi, akomodasi, dan biaya pendaftaran. 

3. Proposal dicetak di atas kertas ukuran A4 dikirim 1 eksemplar ke Kantor Urusan 

Internasional dan Kemitraan (KUIK ) UNY, Gedung Rektorat Lantai 3 Sayap 

Utara. 

4. Usulan sudah diterima KUIK UNY paling lambat 2 (dua) bulan sebelum 

keberangkatan ke luar negeri. 

5. Untuk mengantisipasi proses pencairan dana bantuan, dianjurkan bagi pengusul 

untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan selambatnya 30 November 

2015. 

6.  Proposal yang tidak sesuai dengan persyaratan tidak akan diproses. 

7. Proposal dari pengusul akan diseleksi oleh tim dan dievaluasi berdasarkan 

persyaratan yang telah ditentukan dan hasil seleksi akan diumumkan melalui 

email/surat kepada yang bersangkutan. 

 

LAPORAN KEGIATAN 

 

1. Setelah selesai mengikuti kegiatan peserta segera menyampaikan laporan 

pelaksanaan kegiatan yang disertai bukti-bukti asli pengeluaran yang sah dan 

sesuai ketentuan yang berlaku  paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja kepada 

KUIK UNY. Isi laporan: 

a. Deskripsi pelaksanaan kegiatan; dilampiri: 

b. Rekapitulasi pengeluaran dana (dilengkapi bukti-bukti asli pengeluaran: 

kuitansi registrasi asli, boarding pass, kuitansi pembayaran penginapan); 

c. Fotocopy sampul prosiding untuk kegiatan seminar, daftar isi, dan artikel 

yang bersangkutan; 

d. Jadwal pelaksanaan kegiatan; 

e. Foto-foto kegiatan; dan 

f. Sertifikat (jika ada). 

2.  Laporan dicetak di atas kertas ukuran A4 dikirim 1 eksemplar ke Kantor Urusan 

Internasional dan Kemitraan (KUIK ) UNY, Gedung Rektorat Lantai 3 Sayap 

Utara. 
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Nama pengusul  : 

Nama Kegiatan : 

Tema Kegiatan :  

Penyelenggara :  

 

Kelengkapan Administrasi Ket 

a. Karya yang dipresentasikan: 
    Deskripsi prototipe/model/produk/desain yang dipresentasikan/ dilombakan. 

 

b. Biodata pengusul lengkap  

c. Surat konfirmasi: 
i. Letter of invitation; atau 
ii. Bukti registrasi  

 

d. Edaran/leaflet rencana lomba/kegiatan yang dapat menggambarkan level 
reputasi penyelenggara 

 

e. Jadwal presentasi sementara yang diterbitkan oleh panitia penyelenggara 
kegiatan akan menjadi nilai tambah. 

 

 

No Aspek penilaian Kriteria Skor 

1 Relevansi dengan 

bidang keilmuan 

a. Kesesuaian kegiatan dengan bidang 
studi/kompetensi akademik/ kompetensi 
profesional  pengusul 

 

b. Kegiatan berpotensi mengembangkan 
kompetensi akademik dan profesional 
pengusul 

 

2 Kredibilitas 

penyelenggara 

a. Diselenggarakan oleh asosiasi profesi/ PT/ 
lembaga ilmiah yang bereputasi. Tidak 
diselenggarakan PT/ insitusi ilmiah dalam 
negeri atau Persatuan Pelajar Indonesia di LN 
sebagai penyelenggara tunggal. 

 

b. Juri merupakan pakar di bidangnya dan 
mempunyai reputasi internasional 

 

3 Kelayakan usulan a. Karya atau kemampuan telah mendapat 
penghargaan di tingkat nasional 

 

b. Kesesuaian biaya yang diusulkan dengan 
standar yang berlaku di UNY 

Total skor  
Skor 1 : sangat kurang     2 : kurang        3 : cukup          4 : baik                5 : sangat baik 
Rekomendasi :  1. diterima  / ditolak 
                          2. dengan biaya …………………………………………. 
        
 
 

        Yogyakarta,  

        Penilai  

FORMAT PENILAIAN PROPOSAL  
BANTUAN PRESENTASI KARYA DAN KOMPETISI INTERNASIONAL MAHASISWA  

 


