BIOMASS (Biology’s Market in Saturday)
BIOMASS (Biology’s Market in Saturday) merupakan event kewirausahaan pertama
dan terbesar di Biologi Universitas Brawijaya yang menjadi wadah bagi mahasiswa Biologi
Universitas Brawijaya untuk mengembangkan jiwa wirausahanya. BIOMASS dilaksanakan
perdana ditahun ini pada pertengahan bulan September atau awal Oktober 2017 yang terbuka
untuk mahasiswa dan masyarakat umum. Seperti yang kita tahu kampus kita terkenal dengan
julukan “entrepreneur university” sehingga acara ini menjadi salah satu sarana yang akan
mewujudkan hal tersebut.
Mahasiswa dan masyarakat umum dapat ikut serta dengan menyewa stan yang telah
disediakan oleh panitia. BIOMASS akan mewadahi berbagai macam usaha yang dimiliki
mahasiswa atau masyarakat di sekitar kota malang, seperti kuliner, kerajinan, jasa ilmu
pengetahuan dan segala macam hasil karya cipta yang dapat diperjual-belikan. BIOMASS
kali ini juga turut mengundang jurusan biologi dari universitas termuka semalang raya
lainnya untuk ikut serta dalam memeriahkan event ini, seperti UIN, UMM, UIN, UNISMA,
dll.

DIVISI BIOMASS
1. INTI
Inti yang didalamnya termasuk ketua pelaksana, sekertaris pelaksana, dan bendahara
pelaksana memiliki tanggung jawab dalam keutuhan didalam kepanitiaan. Inti memiliki tugas
untuk memimpin rapat koordinasi atau rapat besar (kapel), membuat timeline kegiatan
(sekpel), proposal kegiatan (sekpel) serta membuat anggaran dana (benpel). Inti memiliki
jobdesk utama yaitu menjaga keutuhan kepanitiaan dan harus dapat bekerja secara
profesional dan mengesampingkan urusan pribadi. Jadi bagi kalian yang memiliki karismatik,
rajin dalam mengelola suatu kepanitiaan dan keuangan bersama tepat untuk bergabung di
divisi ini
CP : Irma (085249048363)
2. DIVISI ACARA
Divisi ini adalah divisi yang bertugas dalam seluruh proses pelaksanaan acara mulai dari
mengkonsep acara, mengatur rundown acara, hinga mengatur jalannya acara dengan baik.
Jadi buat kalian yang aktif, jago mengkonsep acara, punya ide ide kreatif seputar acara dan
cerdas dalam menghadapi dan mengambilan keputusan . Gabung dalam divisi ini wajib
banget!.
CP : Fa’ur (081336172271)
3. DIVISI DANA DAN SPONSORSIP
Divisi dana dan sponsorsip mempunyai tanggung jawab dalam mencari sponsor dan
penyewaan stan. Tapi dana disini tidak saja ditujukan untuk mendapatkan pelanggan saja,
namun lebih dari itu. Kalian harus pula memikirkan bagaimana mempertahankan pelanggan
agar tetap berhubungan dengan panitia. Dengan kata lain divisi ini, mempunyai tugas dalam

mencari pemasukan tambahan untuk acara yang akan diselenggarakan. Sehingga jika kamu
mempunyai jiwa negosiator dan ingin menjadi wirausaha muda, maka divisi ini cocok untuk
mengawali karier kamu sebagai negosiator ulung.
CP: Azaf (083834930070)
4. DIVISI LAPANGAN
Sebuah divisi yang bertugas menjaga keamanan serta mencegah gangguan apapun yang
berasal dari dalam maupun luar selama kegiatan berlangsung. Bekerja di lapangan, membuat
teknis lapangan, mengatur flow lapangan, dinamis dan bekerja dibawah tantangan. Divisi ini
dibagi menjadi dua, yaitu tim keamanan dan legalitas perijinan. Kami tunggu kedatangan
anda yang suka bekerja di lapangan dan memiliki jiwa kepemimpinan.
CP : Feri (085731989687)
5. DIVISI TRANSKOPER
Bertanggung jawab sebagai tulang punggung acara untuk menyediakan kebutuhan logistik
selama kegiatan berlangsung. Bertanggung jawab menyewa peralatan dan menjaga inventaris
barang sampai acara berakhir.
CP : Feri (085731989687)

6. DIVISI KONSUMSI
Divisi yang bertanggungjawab mengontrol dan mempersiapkan segala keperluan konsumsi
untuk panitia dan tamu undangan. Bagi kamu yang memiliki jiwa cekatan, inisiatif serta
memiliki banyak link dibidang kuliner ,saatnya untuk gabung dan action sekarang juga.
CP : Eka (089669332941)
7. DIVISI DEKORASI DOKUMENTASI
Divisi yang bertugas membuat desain, memberi nuansa dan warna dalam acara. Bagi kamu
yang memiliki ide-ide kreatif silahkan gabung ke divisi ini, dijamin kalian akan mendapat
pengalaman yang berharga dan tak terlupakan.
Cp: Jira (081239246389)
8. DIVISI HUMAS PUBLIKASI
Divisi publikasi memiliki tugas mempromosikan BIOMASS dalam lingkup dalam
maupun luar dari Universitas Brawijaya. Divisi ini juga menjalin kerjasama dan menjaga
hubungan baik dengan media massa dan menjaga hubungan baik dengan kampus sekitar
Malang. Selain itu juga memiliki tugas untuk mengajak seluruh mahasiswa biologi di
seluruh universitas di Malang Raya untuk ikut dalam event ini. Jadi bagi kalian yang
memiliki bakat cerewet dan ramah ga ada salahnya gabung didivisi ini,
CP : Irma (085249048363)

9. DIVISI KESEKRETARIATAN
Divisi ini merupakan divisi yang bertugas untuk menentukan format surat, format
notulensi, dan absensi rapat serta surat masuk dan surat keluar. Selain itu juga
mencetak keperluan kesekretariatan seperti kop surat, stempel, dan proposal. Selain
itu juga bertugas mendata stan-stan yang akan mengisi didalam acara. Jadi bagi kalian
yang rajin dan senang dalam surat menyurat tepat untuk masuk ke dalam divisi ini.
CP : Anggi ayu (083834828099)
Catatan:
Screening akan dilaksanakan pada tanggal 19 Mei-26 Mei 2017 yang bertempat di
sekret Himabio-KSB pukul 16.00-20.00 wib (jam screening ditentukan oleh para calon
panitia). Syarat calon panitia untuk dapat mengikuti screening adalah dengan mengisi
form online dialamat https://bit.ly/2rbkPOC. Selamat mencoba dan selamat bergabung
dengan keluarga BIOMASS 2017 

