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A.  Latar Belakang 

Dunia tidak dapat mengingkari perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan 
teknologi (Iptek) yang begitu pesatnya. Hal ini ditandai dengan semakin majunya bidang 
sains dan teknologi di berbagai bidang, seperti kesehatan, transportasi, serta energi 
dan pertambangan yang begitu jelas tampak akan dampak positifnya dari teknologi 
elektronika, informasi dan komunikasi yang digunakan. Peningkatan kecepatan 
perangkat teknologi dalam proses pekerjaan yang berbeda secara signifikan dengan 
sebelumnya merupakan bukti lain dari kemajuan di bidang sains dan teknologi. Selain 
itu, kemajuan teknologi juga ditandai dengan semakin kecilnya ukuran komponen dan 
perangkat teknologi, namun memiliki kapasitas yang semakin besar yang akan 
mempengaruhi perkembangan proses dan produk industri. Inovasi di bidang sains dan 
teknologi ini nyata terjadi dan telah memberikan kontribusi bagi perkembangan 
ekonomi yang berkelanjutan di berbagai negara di dunia. Maka dari itu, negara-negara 
industri maju yang berkepentingan untuk menguasai dan mengembangkan ilmu 
pengetahuan, sains dan teknologi terus berupaya untuk mempertahankan dan 
meningkatkan daya saing, kapasitas, kuantitas maupun kualitas produk yang dihasilkan 
oleh industrinya melalui penelitian dan pengembangan, serta mengambil dampak 
baiknya untuk kualitas pembangunan manusia. Begitu pula dengan negara berkembang 
yang juga mulai menyadari bahwa penguasaan ilmu pengetahuan, sains dan teknologi 
merupakan kunci utama terdorongnya pembangunan, pertumbuhan dan 
perkembangan sektor ekonomi, sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat 
dan penduduknya. 

Namun ketatnya persaingan di era globalisasi menimbulkan ketidakseimbangan 
dalam kemajuan Iptek yang mana dirasakan oleh negara berkembang yang cenderung 
menjadi konsumen bagi produk negara industri maju. Oleh sebab itulah, negara 
berkembang harus mulai berbenah dan berpacu untuk mengembangkan kemampuan 
diri di bidang Iptek guna meningkatkan efisiensi dan daya saing produksi untuk juga 
dapat menembus akses pasar internasional yang ketat dan banyak dikuasai oleh negara 
industri maju. Dukungan perangkat dan fasilitas penelitian dan pengembangan yang 
memadai di berbagai bidang Iptek sangatlah diperlukan dalam upaya perealisasiannya. 
Penelitian dan pengembangan yang dilakukan di perguruan tinggi merupakan salah 
satu cara yang yang dapat dilakukan dalam rangka mendukung pengembangan produk 
dalam negeri untuk keperluan peningkatan daya saing industri. 

Perguruan tinggi telah dinyatakan sebagai pusat pengembangan Iptek yaitu 
melalui penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang 
kemudian diharapkan melalui penyebaran dan publikasi hasil- hasil penelitian dan 
pengembangan di tingkat nasional maupun internasional mampu memberikan 
kontribusi bagi pembangunan nasional yang selama ini diprogramkan oleh pemerintah. 
Dosen yang merupakan seorang pendidik profesional yang menjadi tumpuan 
keberhasilan pendidikan di perguruan tinggi yang memiliki tugas utama 
mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan 
tinggi diharapkan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan ikut serta dalam 
menyukseskan pembangunan nasional. Oleh karenanya seorang dosen diharapkan 
memiliki kapasitas dan kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas utamanya 
dalam pendidikan. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_pengetahuan
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Kantor Urusan Internasional (KUI) Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 

sebagai pusat pelaksana kegiatan internasional di Universitas serta lembaga yang 
berusaha untuk menyukseskan Internasionalisasi perguruan tinggi, akan 
menyelenggarakan program fasilitasi mobilitas Dosen ke Luar negeri. Program ini 
bertujuan untuk mendukung langkah Dosen dalam penelitian pengembangan dan 
publikasi Internasionalnya dalam bidang yang ditekuni, meningkatkan wawasan dan 
pengetahuan dosen dalam isu-isu pendidikan terkini, serta ikut dalam menyukseskan 
tujuan nasional untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat melalui pengembangan 
Iptek. 

 

B. Tujuan Fasilitasi Mobilitas Luar Negeri  Dosen  

1. Mengetahui isu-isu terkini dalam bidang sains, teknologi, sosial, dan humaniora yang 
berkembang di dunia internasional bagi penguatan kearifan lokal dan kepentingan 
nasional; 

2. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan dosen dalam bidang sains, teknologi, 
sosial, dan humaniora sesuai dengan agenda riset nasional; 

3. Mengembangkan bidang sains, teknologi, sosial, dan humaniora berbasis penelitian; 
4. Membangun jejaring internasional untuk pengembangan bidang sains, teknologi, 

sosial, dan humaniora. 
5. Meningkatkan reputasi Universitas Islam Nahdlatul Ulama melalui publikasi 

bereputasi. 
 

C. Bentuk Kegiatan 

1. Pelaksanaan sebagian penelitian dengan menggunakan laboratorium  di universitas 

luar negeri atau finalisasi draft artikel untuk publikasi dengan staf akademik 

universitas luar negeri. Di mana penelitian dan artikel yang dimaksud dalam poin-

poin di atas dapat berupa penelitian mandiri maupun hibah eksternal. 

2. Bagian dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan kolaborasi dengan 

perguruan tinggi luar negeri. 

3. Melakukan pengajaran di perguruan tinggi luar negeri. 

 

Dan fasilitasi ini tidak termasuk: 

(1) Seminar Internasional; 

(2) Penyelesaian penelitian program Doktoral (S3); 

(3) Tidak berlaku bagi dosen yang sedang tugas dan ijin belajar. 
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D. Luaran kegiatan 

Luaran dari program fasilitasi Mobilitas Luar Negeri Dosen antara lain: 

1. Draf artikel untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi, atau 
2. HKI, atau 
3. Rintisan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri. 

Luaran kegiatan merupakan komponen paling penting dari proses seleksi, peserta 
terpilih adalah yang memberikan kontribusi paling bermanfaat bagi universitas. Luaran 
harus tercapai maksimal satu tahun setelah kegiatan dilaksanakan. 

 
E. Persyaratan Umum 

1. Dosen tetap yang memiliki NIDN  
2. Memiliki Jabatan Akademik 
3. Mempunyai kemampuan berbahasa Inggris atau bahasa asing yang sesuai; 
4. Memiliki Paspor 

 

F. Pembiayaan dan Jangka Waktu 

Fasilitasi pembiayaan Mobiltas meliputi: 
1. Biaya hidup (akomodasi, uang saku, konsumsi, dan transport lokal at cost) selama 

program mobilitas di luar negeri; 
2. Biaya penerbangan (kelas ekonomi) PP, dari bandara terdekat ke luar negeri; 
3. Pengantaran dan penjemputan bandara. 
4. Jangka waktu Mobilitas adalah 1 – 2 minggu (menyesuaikan dengan ketersediaan 

dana dan strandar biaya Unisnu). 
 

G. Kewajiban Peserta 

1. Peserta wajib memenuhi semua persyaratan administratif dan akademik yang 
dikeluarkan oleh KUI; 

2. Peserta wajib memberikan laporan hasil mobilitas kepada KUI; 
 

 
H. Proses Seleksi 

1. KUI UNISNU akan mengumumkan program fasilitasi mobilitas Luar Negeri Dosen 
melalui laman : https://oia.unisnu.ac.id/ 

2. Calon peserta mendaftar, melengkapi berkas persyaratan, dan menyerahkan berkas 
lengkap ke Kantor KUI UNISNU pada jam kerja. 

3. KUI akan menyeleksi berkas yang masuk untuk menentukan dan mengumumkan 
peserta mobilitas Luar Negeri Dosen yang memenuhi persyaratan akademik dan 
administrasi yang ditentukan; 

4. Calon peserta yang memenuhi persyaratan, akan diundang untuk mengikuti seleksi 
wawancara; 

5. KUI akan mengumumkan hasil seleksi mobilitas Luar Negeri Dosen melalui laman: 
https://oia.unisnu.ac.id/ 
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Flowchart proses seleksi fasilitasi mobilitas Luar Negeri Dosen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Jadwal Seleksi Proposal 

Jadwal proses seleksi ditunjukkan pada table berikut: 

No Kegiatan Waktu 

1. Pengumuman Program 19 Maret 2019 

2. Batas akhir pendaftaran 12 April 2019 

3. Seleksi berkas Minggu ke-3 April 

4. Seleksi wawancara Minggu ke-3 April 

5. Pengumuman hasil seleksi 30 April 2019 

6. Pelaksanaan Mobilitas  Antara awal Mei sampai 

akhir Agustus 

 

 

 

 

 

Peserta 
Peserta mengirimkan berkas 

ke KUI UNISNU sebelum 

deadline 

KUI melakukan 

seleksi berkas 

KUI mengumumkan peserta 

yang lolos seleksi berkas 

Peserta tidak 

lolos seleksi 

KUI melakukan 

seleksi wawancara 

KUI mengumumkan 

peserta yang lolos seleksi 

wawancara 

Peserta tidak 

lolos seleksi 

wawancara 

Peserta lolos 

penerima 

fasilitasi program 
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J. Laporan 

Untuk Peserta yang telah selesai dalam pelaksanaan program mobilitasnya diwajibkan 

membuat laporan hasil yang disampaikan kepada Kantor Urusan Internasional UNISNU 

paling lambat 2 (dua) minggu setelah kembali ke Indonesia dengan cara sebagai berikut: 

1) Laporan hasil kegiatan dilaporakan dalam bentuk soft copy melalui email 

oia@unisnu.ac.id dengan subject: laporan mobilitas Luar Negeri Dosen 2019. 

2) Laporan dalam betuk hard copy dengan kertas A4, spasi 1.5 dijilid rapi dan 

dikirimkan kepada: 

Kantor Urusan Internasional 

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 

Gdg. Rektorat lt. 1 

 

 

K. Kontak Informasi 

Kantor Urusan Internasional (KUI) 

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara 

Gdg. Rektorat lt. 1 

Email : oia@unisnu.ac.id 

WA : 089 648 487 681 (Nihayatus Sa’adah) 

 

mailto:oia@unisnu.ac.id
mailto:oia@unisnu.ac.id

