
PEDOMAN PARTISIPASI DALAM FORUM-FORUM ILMIAH  

 

Sebagai upaya peningkatan exposure MM USD dan deseminasi hasil penelitian ke masyarakat baik 

regional, nasional, dan internasional, Pengelola (Kaprodi dan Wakaprodi) MM USD memberikan 

kesempatan dan dukungan kepada segenap dosen dan mahasiswa MM USD untuk berpartisipasi 

pada forum-forum ilmiah (seminar regional/nasional/internasional; simposium, konferensi, diskusi 

ilmiah, lokakarya/workshop, pelatihan dan forum ilmiah lainnya).  

Mempertimbangkan: (1) segenap civitas akademika Prodi MM USD harus bisa melaksanakan Tri 

Dharma PT (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat); (2) terwujudnya visi dan 

misi MM USD; (3) profil lulusan MM USD; (4) exposure MM USD; (5) deseminasi hasil penelitian; 

dan (6) upaya meraih kualifikasi (akreditasi) lebih baik. (7) secara umum tingkat partisipasi dosen 

dan mahasiswa MM USD dalam forum-forum masih terbilang masih rendah khususnya forum 

ilmiah yang di luar USD 

Mengingat bahwa Prodi MM USD adalah prodi relatif baru, maka prioritas dilakukan untuk 

senantiasa meningkatkan tata kelola, kinerja, dan reputasi di masyarakat. Hal tersebut secara 

sistematis dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan menuju visi dan misi MM USD, profil 

lulusan MM USD dan meraih kualifikasi (akreditasi) lebih baik. Pengelola MM USD   

Memutuskan 

Pengelola (Kaprodi dan Wakaprodi) MM USD secara by design mempersiapkan, melakukan 

koordinasi pelaksanaan, mendukung pelaksanaan Tri Dharma PT secara seimbang dan saling 

keterkaitan/saling menguatkan antar ke tiga Dharma di atas. Prodi melakukan kebijakan berfokus: 

(1) pada tingkat partisipasi (jumlah dan kualitas) dalam forum ilmiah (seminar 

regional/nasional/internasional; simposium, konferensi, diskusi ilmiah, lokakarya/workshop, 

pelatihan, dan forum ilmiah lainnya); (2) terbatasnya anggaran - internal (USD), (3) Forum Ilmiah 

internasional – fokus penyelenggaraannya di Indonesia – bisa di Yogyakarta atau kota lain. 

Selanjutnya Pengelola MM USD untuk menjamin pelaksanaan dan pengelolaan yang baik maka 

dibuatlah Pedoman Partisipasi Dalam Forum-Forum Ilmiah. 
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Untuk menjamin terlaksananya Tri Dharma PT pada Program Studi Magister Manajemen USD 

berlangsung dengan tertib, lancar, produktif dan akuntable (akademik dan keuangan), dan 

mengingat terbatasnya sumber dana dan memberikan kesempatan yang sama kepada segenap 

Dosen dan Mahasiswa MM USD, maka perlu pedoman Partisipasi Dalam Forum-Forum Ilmiah 

(seminar regional/nasional/internasional; simposium, konferensi, diskusi ilmiah, 

lokakarya/workshop, pelatihan, dan forum ilmiah lainnya). Pedoman ini sebagai penyempurnaan 

dari Surat Edaran Pengelola MM USD No: 3/MM-USD/VIII/2015. Adapun Pedoman Partisipasi 

Dalam Forum-Forum Ilmiah Bagi Dosen dan Mahasiswa MM USD  sebagai berikut: 

 

A. UMUM 

I. Kesempatan berpartisipasi dalam Forum Ilmiah terbuka bag semuai dosen dan mahasiswa 

MM USD 

II. Terbatasnya plafon anggaran Prodi MM USD untuk Partisipasi Forum-Forum Ilmiah maka 

Pengelola MM USD melakukan seleksi siapa saja yang eligibel untuk diusulkan 

pendanaannya. 

III. Fokus pada tingkat partisipasi (jumlah dan kualitas) dalam forum ilmiah  yang 

penyelenggaraannya di Indonesia. 

IV. Fokus sebagai presentator dan naskah bisa dipublikasikan. 

V. Pengelola Program MM USD menetapkan persyaratan & kriteria seleksi, melakukan seleksi, 

menetapkan hasil seleksi, dan ketentuan pasca pelaksanaan partisipasi dalam forum ilmiah. 

 

B. MEKANISME PELAKSANAAN 

 

B.1 PERSYARATAN UNTUK PARTISIPASI DALAM FORUM-FORUM ILMIAH 

a. Umum: Dosen dan Mahasiswa MM USD 

b. Khusus Seminar/simposium/konferensi: 

1. Sebagai Presentator 



2. Menyerahkan abstrak dan full paper (lebih disukai) yang merupakan hasil riset. 

3. Menyerahkan surat penerimaan (acceptance letter) 

4. Surat Penjelasan Singkat Rencana Partisipasi Forum Ilmiah dan Manfaat 

5. Rancangan pembiayaan – perincian sumber dari USD, mandiri, sumber lain 

6. Persyaratan di atas diserahkan paling lambat 1 bulan sebelumnya dan lebih awal 

lebih disukai. 

 

c. Khusus Lokakarya/workshop, pelatihan, dan forum ilmiah lainnya 

1. Menyerahkan copy kegiatan. 

2. Surat Penjelasan Singkat Rencana Kegiatan Forum Ilmiah dan Manfaat 

3. Rancangan pembiayaan – perincian sumber dari USD, mandiri, sumber lain 

 

d. Persyaratan tambahan:  

1. Lebih disukai partisipasi dalam Forum Ilmiah Seminar/Simposium/konferensi diikuti 

dengan publikasi ilmiah. 

2. Bagi mahasiswa MM USD untuk berpartisipasi dalam forum ilmiah international 

memiliki kompetensi berbahasa Inggris yang baik ditunjukan dengan menyerahkan 

copy skor TOEL minimal 450 (lebih disukai minimal 475) dari Lembaga Bahasa USD 

atau dari luar USD (Skor ITP, disertai kuitansi pembayaran + kartu peserta tes).  

 

B.2 KRITERIA SELEKSI UNTUK PARTISIPASI DALAM FORUM-FORUM ILMIAH 

a. Umum: relevansi dengan pengembangan MM USD 

b. Khusus – Pengelola MM USD melakukan: 

a. Seleksi berdasarkan eligibelitas persyaratan dan sistem ranking 

b. Seleksi - Fokus kebijakan pengelola MM USD fokus pada tingkat partisipasi (jumlah 

dan kualitas) dalam forum ilmiah yang penyelenggaraannya di Indonesia. 

c. Bagi dosen dan mahasiswa MM USD yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak 

dimasukan dalam seleksi partisipan forum ilmiah dosen dan mahasiswa 

d. Lain: Keputusan Pengelola MM USD Terkait Hasil Seleksi bersifat Final. 

 

 



 

 


