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PENGEMBANGAN PROGRAM
TUJUAN DAN ALOKASI DANA HIBAH
Dari tema pengembangan program yang diusulkan
dalam PHKI tema C, diturunkan dua aktivitas utama
dengan sejumlah sub aktivitas sebagai berikut:

DESKRIPSI UMUM

TUJUAN
PHKI merupakan hibah pengembangan institusi yang
ditujukan untuk meningkatkan mutu dan relevansi perguruan tinggi agar dapat berkontribusi dalam meningkatkan daya saing bangsa.

Sejalan dengan kebijakan Ditjen Dikti yang
tertuang dalam HELTS 2003-2010, Program
Hibah Kompetisi Berbasis Institusi (PHKI) dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya
perguruan tinggi yang berkualitas, dikelola
secara otonom dalam lingkungan organisasi
yang sehat, sehingga mampu menghasilkan
luaran yang bermutu dan berdaya saing tinggi.
PHKI selain diharapkan dapat memberdayakan
manajemen perguruan tinggi untuk menerapkan prinsip-prinsip otonomi sekaligus juga
ditujukan untuk menjamin adanya akuntabilitas.
PHKI tahun usulan 2009 menawarkan empat
tema utama yaitu:
1.Tema A: peningkatan kapasitas insitusional
dan mutu manajemen perguruan tinggi
2.Tema B: peningkatan mutu, relevansi dan
efisiensi penyelenggaraan Program Studi
3.Tema C: pengembangan program unggulan
perguruan tinggi.
4.Tema D: pengembangan program unggulan
Berdasarkan hasil evaluasi diri, UB mengajukan
proposal PHKI tema B dan C. Untuk tema C,
UB
melibatkan PS Administrasi Bisnis, PS
Agribisnis, PS Keteknikan Pertanian dan LPPM
sebagai unit kerja. Keempat unit kerja tersebut
memiliki beberapa keunggulan yaitu produktivitas penelitian dan pengabdian pada
masyarakat serta track record kerjasama dengan institusi eksternal yang baik.
Dengan mengelaborasi keunggulan penelitian
dan pengabdian pada masyarakat yang telah
dilakukan PS Administrasi Bisnis, PS Agribisnis,
PS Keteknikan Pertanian dan LPPM, UB mensinergikan usulan PHKI tema C dengan Pemkab
Pasuruan dengan mengangkat tema: PENGEMBANGAN KAPASITAS UBUNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING UMKM AGRIBISNIS DI KABUPATEN PASURUAN.

Adapun PHKI tema C dirancang untuk mendorong
pengembangan unggulan dan inovasi perguruan tinggi
di bidang penelitian dan layanan masyarakat yang secara langsung dapat membantu peningkatan daya saing
daerah dan pembangunan daerah (regional development). Namun demikian, program yang diusulkan harus
memberikan kontribusi pada peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran

ALOKASI DANA HIBAH
Pagu dana yang dapat diajukan mendapatkan pendanaan dari Ditjen Dikti adalah Rp 5 milyar untuk tahun
pertama; Rp. 3,5 milyar untuk tahun kedua dan Rp 2
milyar untuk tahun ketiga. Penurunan dana dari hibah
Ditjen Dikti menandakan bahwa kegiatan PHKI secara
bertahap bersifat self financed. Adapun alokasi dana
hibah dijelaskan pada tabel berikut ini:

Dikti

UB

Pemkab
Pasuruan

2010

Rp 5,0 M

Rp 1,0 M

Rp 4,0 M

2011

Rp 3,5 M

Rp 0,7 M

Rp 2,8 M

2012

Rp 2,0 M

Rp 0,4 M

Rp 1,6 M

Total

Rp 10,5 M

Rp 2,1 M

Rp 8,6 M

Dalam hal anggaran kegiatan PHKI, dipersyaratkan
adanya komitmen dukungan dari pemerintah daerah
dan atau industri mitra yang ditandai dengan legalisasi
MOU. Untuk PHKI tema C tahun usulan 2009 yang diajukan oleh UB, telah ditandatangani piagam kerjasama
antara UB dengan Pemda Kabupaten Pasuruan termasuk
kesepakatan mengenai penyertaan minimal 40 % dari
seluruh dana yang diperlukan.

1. Pengembangan agribisnis berbasis masyarakat
untuk meningkatkan daya saing lokal melalui
inovasi penelitian unggulan dan pemberdayaan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di
Kabupaten Pasuruan
1.1.Pengembangan riset unggulan yang inovatif
dan aplikatif sesuai kebutuhan UMKM.
1.3.Perancangan dan implementasi sistem jejaring usaha agribisnis.
2. Pembuatan outlet berbasis komoditas unggulan
2.1.Peningkatan kapasitas teknis, manajemen dan
kelembagaan unit UMKM agribisnis.
2.2.Peningkatan kemampuan unit pelayanan
masyarakat UB
3. Pengembangan sub terminal agribisnis virtual
3.1.Perancangan sub terminal agribisnis virtual
3.2.Peningkatan kerjasama dengan lembaga
bisnis penyedia layanan input
3.3.Pembuatan sistem e-commerce
3.4.Implementasi sistem e-commerce
3.5.Penyusunan
model
kelembagaan
sub
terminal agribisnis virtual.
Dari sejumlah aktivitas program yang diusulkan,
sivitas akademika akan mendapat manfaat berupa
peningkatan relevansi penelitian sesuai kebutuhan
masyarakat, UMKM dan Pemkab Pasuruan; peningkatan publikasi penelitian; peluang memfasilitasi
penyelesaian tugas akhir mahasiswa dengan realisasi enterpreneurship education dan kesempatan
mempromosikan mahasiswa lebih dini kepada pengguna lulusan; perbaikn society recognition melalui
peningatan layanan yang memuaskan masyarakat;
sinergical networking; pencitraan publik dan kepercayan akan peran pendidikan tinggi.
Pemkab Pasuruan akan mendapat mitra untuk merealisasikan program STA virtual sesuai renstra pembangunan yang ditetapkan; memperoleh pendampingan dalam pelaksanaan program pemberdayaan
komunitas UMKM dan mendapat penguatan jejaring
kelembagaan agribisnis serta dukungan untuk memperoleh legalisasi program pembangunan ekonomi
berbasis agribisnis dari DPRD.
Sementara itu fokus kegiatan diharapkan akan berdampak pada menguatnya daya saing produk dan
tercapainya jati diri kluster UMKM agribisnis di Kabupaten Pasuruan yang sustainable.
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