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UNPAK — Kamis, 26 Agustus 2021. LPPM Universitas Pakuan mengadakan Webinar dengan tema 

"Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat" yang diikuti oleh 
seluruh Dosen di lingkungan Unpak. 

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin setiap tahun yang diselenggarakan oleh LPPM Unpak. 

Acara pelatihan dibuka langsung oleh Prof. Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd. (Rektor Universitas Pakuan), 

dan dimoderatori oleh Dr. Ani Iryani, M.Si. (Ketua LPPM Universitas Pakuan) dan diisi oleh Pemateri 
Dr. Sc. Agr. Ir. Didik Sulistyanto (Konsultan Riset Nasional dari Universitas Jember). 

Dr. Ani Iryani, M.Si. mengatakan "Tujuan dari Pelatihan kali ini adalah meningkatkan kuantitas dan 
kualitas Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat untuk Dosen di lingkungan Unpak". 

"Di Masa Pandemi Covid-19 ini, tentunya mengalami perbedaan yang signifikan pada kegiatan 

Pengabdian kepada Masyarakat, tetapi tetap harus dijalankan sesuai dengan Protokol Kesehatan. 

Dengan mengoptimalkan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi), Aplikasi Video Conferense guna 

memperluas networking dan LPPM siap Menstimulus, Mendampingi, Menyiapkan Network ing dan 
Mengevaluasi," Ujarnya. 

"Semoga Kuantitas dan Kualitas Penelitan dan Pengabdian kepada Masyarakat meningkat, hasil 

penelitian yang diserap masyarakat meningkat dan juga proposal yang lolos didanai Dikti atau LPDP 
juga meningkat," harapnya. 

Universitas Pakuan berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

sebagaimana tercantum pada Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 



Nasional pasal 20 dan Undang-undang no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45. 
Adapun tujuan Penelitian dan PkM Unpak berdasarkan Panduannya sebagai berikut: 

Tujuan Khusus Penelitian Unpak : 

1. Menghasilkan penelitian yang sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan oleh Universitas 

Pakuan dan mengacu pada Peraturan Pemerintah. 

2. Menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik Universitas Pakuan. 

3. Mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat, 
dan; 

4. Meningkatkan diseminasi/publikasi hasil penelitian dan HKI secara nasional dan internasional. 

Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat Unpak : 

1. Meningkatkan peran Unpak dalam pemecahan permasalahan masyarakat, terutama yang 

berkaitan dengan pengembangan pendidikan, sumberdaya manusia, sumberdaya alam,  teknologi, 

sosial, dan budaya. 

2. Memotivasi upaya pengembangan masyarakat yang siap menghadapi perubahan menuju 
perbaikan dan kemajuan, sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya lokal. 

3. Meningkatkan keterampilan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat berbasis  

budaya lokal. 

4. Membantu menciptakan ketenteraman, kenyamanan, dan kesejahteraan dalam kehidupan 
bermasyarakat. 

Prof. Dr. Bibin Rubini mengatakan "Pelatihan Penyusunan Proposal Penelitian dan PkM ini 

dimaksudkan untuk mengoreksi penyusunan proposal baik dari Judul, Latar belakang, Metodologi 

dan Luaran-luaran yang harus ada benang merahnya. Kegiatan ini ditujukan untuk para Dosen baik 

Senior maupun Junior agar dapat memanfaatkan Dana Hibah dari Direktorat Riset dan Pengabdian 
Kepada Masyarakat (DRPM) dan setiap tahunnya dapat mengalami peningkatan". 

"Semoga kedepannya kegiatan ini bisa diselenggarakan secara rutin, kita sudah masuk dalam 

kategori utama, tinggal meloncat ke satu tahap lagi, untuk mendapatkan Kluster sebagai LPPM yang 
mandiri", harapnya. 



 


