Nomor : 01/LPPM/UNISNU/VII/2019
Lamp : Hal
: Surat Edaran
Kepada Yth.
Bpk/Ibu Dosen UNISNU Jepara
Di
-Tempat
Puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT, Shalawat dan salam semoga tercurah
kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat sampai kepada kita umatnya
yang berada pada jalur hidayah sampai akhir zaman
Sehubungan dengan program Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat tentang Fasilitasi Pengembangan Komptensi SDM Bidang Pengabdian, dan
Berdasarkan surat edaran dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) nomor
: 2742/E3.3/PM/2016 tentang penilaian kinerja pengabdian kepada masyarakat.
Dapat dijelaskan bahwa kegiatan pengabdian yang diakui dan dapat divalidasi
adalah kegiatan pengabdian yang sifatnya berkelanjutan, yaitu pelaksanaanya minimal 2
kali/hari, baik berturut-turut atau berselang waktu (dilaksanakan bukan pada hari
berikutnya) .
Kegiatan pengabdian yang dijalankan oleh dosen secara mandiri, baik sebagai
narasumber atau atas inisiatif personal yang memperoleh insentif LPPM berikut
ketentunanya :
1. Kegiatan narasumber dosen yang dilaksanakan minimal 2 (dua) hari, dengan tema dan
kegiatan yang sama;
2. Kegiatan dosen sebagai narasumber yang dilaksanakan atau undangan mahasiswa
KKN di satu desa yang sama, tema boleh berbeda. Pelaksanananya minimal 2 kali
kegiatan.
3. Kegiatan pengabdian/pendampingan yang bersifat berkelanjutan/kontinyu. Dibuktikan
dengan adanya dokumentais kunjungan yang berulang.
Adapun besaran nilai insentifnya sebai berikut :
No
1
2
3

Uraian

Nominal

Narasumber/Pengabdian Dosen Dalam Kota Jepara Rp. 250.000/laporan
(Jarak 01 – 15 KM dari kampus)
Narasumber/Pengabdian Dosen Dalam Kota Jepara Rp. 350.000/laporan
(Jarak 15,1 – 30 KM dari kampus)
Narasumber/Pengabdian Dosen Luar Kota (Jarak ≥ Rp. 500.000/laporan
30 KM dari kampus)

Berkaitan dengan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) UNISNU Jepara TA.
2018/2019 Periode 2, LPPM akan mensinergikan program Kompetensi SDM dengan
program KKN, untuk itu bagi Bapak/Ibu dosen yang melaksanakan kegiatan pengabdian
kompetensi SDM/narasumber akan mendapatkan insentif sebagaimana yang telah dijelaskan
dan tambahan untuk Uang Transport atau SPPD sebagai narasumber dengan ketentuan
SPPD sebagai narasumber tidak boleh bebarengan dengan SPPD sebagai DPL (pilih salah
satu SPPD).
Kegiatan pengabdian yang difasilitasi diharapkan dapat sekaligus menjadi laporan
Beban Kerja Dosen (BKD) unsur C (Pengabdian kepada Masyarakat). Sehingga pada saat
pencairan dana stimulan pengabdian dosen membuat laporan kepada LPPM berupa :
1. Laporan pengabdian sederhana (dilengkapi dengan halaman pengesahan)
2. Materi – materi kegiatan
3. Surat tugas LPPM
4. Foto dokumentasi kegiatan
5. Daftar hadir
6. Surat keterangan dari mitra (petinggi/paguyuban/organisasi yang mendapatkan
pelatihan/pendampingan, bukan surat keterangan yang dikeluarkan oleh mahaisswa
KKN).
7. Surat undangan/permohonan sebagai narasumber.
Pedoman program Kompetensi SDM dapat didownload diweb lppm : www.
lppm.unisnu.ac.id. menu download.
Dengan beredarnya surat ini, maka surat nomor 01/LPPM/UNISNU/II/2018 tanggal
01 Februari 2018 tentang surat edaran (petunjuk teknis fasilitasi pengabdian kompetensi
dosen) dinyatakan tidak berlaku.
Demikan surat edaran untuk menjadi perhatian.

Jepara, 01 Juli 2019
Ketua LPPM UNISNU Jepara

Ttd
Purwo Adi Wibowo, SE., M.Sc.
NIP. 19801019 200501 1 001
Tembusan :
1. Rektor UNISNU (sebagai laporan)
2. Warek 1
3. Arsip

