


  seleksi  oleh  tim penelaah yang dibentuk oleh  ketua  LPM  atas 

  persetujuan rektor. 

 10. Setiap dosen  mempublikasikan  minimal  1 (satu)  hasil  kegiatan 

  P2M dalam jurnal ilmiah dalam 3 (tiga) tahun. 

 11. Dosen harus melibatkan mahasiswa dalam melaksanakan P2M. 

   

4. Definisi istilah 1. Lembaga  Pengabdian  pada  Masyarakat  (LPM)  adalah  unsur 

5. Prosedur 1. Untuk  P2M  yang  didanai  dari  dana  Pusat,  DIPA  Undiksha, 

  maupun dana Fakultas, proposal diajukan ke LPPM Undiksha yang 

  diketahui oleh Dekan dan ditembuskan kepada  koprodi 

 2. Untuk  P2M  yang  didanai  dari  dana  ketiga,  proposal  ditujukan 

  kepada pemberi dana dan ditembuskan kepada koprodi. 

 3. Untuk P2M yang didanai dari  dana pusat  dan DIPA Undiksha, 

  kelayakannya dikoordinir oleh Ka-LPPM dan dinilai oleh reviewer 

  yang telah ditunjuk Ka-LPPM melalui dua tahap yaitu in-static dan 

  in-dynamic 

 4. Untuk  P2M  yang  didanai  dari  dana  Fakultas,  kelayakannya 

  dikoordinir  oleh  Dekan  dan  dinilai  oleh  reviewer  yang  diminta 

  FMIPA  ke  Ka-LPPM  melalui  dua  tahap  yaitu  in-static  dan  in- 

  dynamic 

 5. Setelah lolos dalam seleksi in-static, dilakukan seleksi in-dynamic. 

 6. Untuk  P2M  yang  didanai  pusat  dan  DIPA  Undiksha,  LPPM 

  Undiksha   mengumumkan   hasil   seleksi   in-dynamic   berupa 

  perolehan skor dan keterangan didanai atau tidak didanai. 

 7. Untuk P2M yang didanai fakultas, fakultas mengumumkan hasil 

  seleksi in-dynamic berupa perolehan skor dan keterangan didanai 

  atau tidak didanai 

 8. P2M yang didanai siap untuk dilaksanakan. 

 9. Pelaksanaan P2M dimonitor dan dievaluasi oleh tim Monev dari 

  LPPM Undiksha (saat pelaksanaan) 

 10. Pelaporan  dan  publikasi  hasil  P2M  minimal  dilakukan  dalam 

  bentuk tulisan pada jurnal LPPM Undiksha. 
  

6. Kualifikasi 1. Dosen yang bersangkutan 

Pejabat/petugas yang 2. Koprodi 

 3. Kajur 

  46 

  pelaksana Tridharma Perguruan Tinggi yang melaksanakan tugas 
  dalam bidang pengabdian pada masyarakat yang berada di bawah 

  Rektor. 
 2. Pengabdianpadamasyarakat(P2M)adalahkegiatan 

  pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika 
  fakultas sesuai dengan keahliannya. 

 3. Skim pengabdian pada masyarakat adalah jenis dan sumber dana 
  P2M. 
 4. Tim penelaah adalah para pakar yang diberikan tugas memberikan 

  pertimbangan akademik proposal P2M. 
 5. Prosedur Pelaksanaan P2M adalah upaya sistematis (institusional) 

  untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi 
  kegiatan  P2M  di  Program  Studi  Pendidikan  Fisika  agar 
  menghasilkan P2M yang bermutu, dapat dipertanggungjawabkan 

  dan berkontribusi dalamm menjawab permasalahan-permasalahan 
  di tingkat daerah maupun nasional 

 6. Pertemuan  ilmiah  adalah  kegiatan  akademik  berupa  seminar, 
  lokakarya, atau sarasehan. 
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menjalankan POS 4. Dekan. 

 5. KaLPPM 
  

7. Referensi 1. Buku Pedoman P2M Undiksha 
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