
 

PENGUMUMAN 
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TENTANG  

PENGABDIAN INTERNAL UNUGHA CILACAP 

Tahun 2021 

 
Sehubungan dengan kegiatan pengabdian di lingkungan UNUGHA Cilacap tahun 2021, 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UNUGHA Cilacap akan membuka 

pendanaan pengabdian internal dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Ketentuan Umum 

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar 

penjamin mutu pengabdian kepada masyarakat di UNUGHA Cilacap. Berkenaan dengan hal 

tersebut, LP2M menetapkan ketentuan umum kegiatan pengabdian sebagai berikut : 

a. Pelaksana pengabdian adalah dosen tetap aktif UNUGHA Cilacap 

b. Memiliki satu mitra sasaran dengan cakupan: 

1) Mitra tidak produktif, minimal 1 (satu) RW / desa / sekolah / komunitas; 

2)  Mitra produktif, minimal mempunyai 4 orang karyawan di luar anggota keluarga 

dibuktikan dengan surat pernyataan  

c. Usulan proposal diajukan melalui laman website LP2M UNUGHA Cilacap 

d. Pelaksanaan pengabdian internal minimal 2 hari dan total waktu minimal 10 jam 

e. Apabila kegiatan pengabdian yang dilaksanakan terbukti mendapatkan duplikasi 

pendanaan pengabdian atau mengusulkan kembali pengabdian yang telah didanai 

sebelumnya, maka ketua pelaksana diwajibkan  mengembalikan seluruh dana 

pengabdian internal ke UNUGHA Cilacap 

f. Luaran Wajib dari pengabdian ini berupa : 

(1) Artikel Jurnal Nasional Terkareditasi SINTA 

(2) Publikasi pada Media Massa/Elektronik 

(3)  Video Kegiatan (durasi maksimal 5 menit) 

g. Pelaksana pengabdian yang tidak berhasil memenuhi luaran (output) yang 

diwajibkan dan yang dijanjikan pada proposal akan dikenai sanksi, yaitu yang 

bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan baru sampai 

dipenuhinya output yang dijanjikan 

h. Pelaksanaan pengabdian (termasuk penggunaan dana) harus terdokumentasi, 

meliputi tanggal, kegiatan secara rinci, dan pelaksana kegiatan 

i. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana pengabdian internal mengacu kepada 

aturan yang berlaku di UNUGHA (melampirkan bukti kuitansi). 

 

 

 



 

2. Persyaratan 

a. Ketua Pelaksana / Pengusul adalah dosen tetap UNUGHA Cilacap dan tidak sedang 

tugas belajar. 

b. Anggota pelaksana pengabdian adalah dosen tetap dan mahasiswa aktif UNUGHA 

Cilacap.  

c. Seorang dosen maksimal hanya boleh 1 kali sebagai Ketua Pelaksana dan 1 kali sebagai 

Anggota Pelaksana pada kegiatan Pengabdian Internal dalam satu periode kegiatan. 

d. Jumlah pelaksana pengabdian, terdiri dari 3-4 dosen tetap UNUGHA Cilacap (termasuk 

Ketua Pelaksana) dan 2 mahasiswa aktif UNUGHA Cilacap (minimal semester 5). 

e. Pengabdian dilakukan secara kelompok baik dalam bidang ilmu serumpun maupun 

multidisiplin. 

 

Adapun untuk petunjuk lengkap pendanaan penelitian akan disampaikan dalam Buku 

Panduan Pengabdian Internal UNUGHA Cilacap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Timeline Pengabdian Internal UNUGHA 2021 

NO KEGIATAN TANGGAL KETERANGAN 

1 Sosialisasi 11- 17 Oktober 2021 
Sosialisasi melalui web lp2m.ac.id 
serta melalui WA Group Dosen 
UNUGHA Cilacap 

2 
Penerimaan Proposal 

Pengabdian 
18 - 24 Oktober 2021 

Proposal dalam bentuk soft file 
dan diupload pada laman web 
lp2m.unugha.ac.id 

3 Validasi kelengkapan 
proposal Pengabdian 

25 Oktober 2021 
Validasi berdasarkan sistematika 
penulisan proposal. 

4 
Pengumuman hasil 

validasi kelengkapan 
proposal Pengabdian  

26 Oktober 2021 
Pengumuman dapat diakses 
melalui laman web 
lp2m.unugha.ac.id 

5 
Presentasi proposal 

Pengabdian 
27 - 28 Oktober 2021 

Presentasi dilaksanakan secara 
daring dengan melibatkan 
reviewer pengabdian internal 
UNUGHA Cilacap 

6 
Pengumuman proposal 

Pengabdian yang 
didanai 

30 Oktober 2021 
Pengumuman dapat diakses 
melalui laman web 
lp2m.unugha.ac.id 

7. 
Kontrak Pengabdian 
dan pencairan dana 

1 November 2021 
Kontrak Pengabdian antara LP2M 
dengan ketua pelaksana 
pengabdian 

8. 
Pelaksanaan 
Pengabdian 

2 November – 5 Desember 
2021 

Pelaksana Pengabdian 

9. Monitoring Pengabdian menyesuaikan LP2M  

10. 

Laporan hasil 
Pengabdian, Publikasi 
pada Media Massa dan 

Video Kegiatan  

6 Desember 2021 

 Laporan Hard File diserahkan 
kepada LP2M  

 Soft File diupload pada web 
lp2m.unugha.ac.id 

11. 
Seminar hasil 
Pengabdian 

Menyesuaiakan LP2M 

12. 
Unggah luaran 

Pengabdian 
Menyesuaiakan Pelaksana Pengabdian 

Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan 

terimakasih. 

 
Cilacap, 11 Oktober 2021 
Kepala LP2M UNUGHA Cilacap 

 
 
 
 
Fahrur Rozi, M.Hum 
NIK. 951 011 074 


