
Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Kegiatan  

Bidang Akademik  

 

1. Penyelenggaraan Seminar Nasional   

Penyelenggaraan Seminar Nasional /Internasional dilaksanakan minimal 1 kali dalam 

setahun.  Peserta seminar terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok peserta dan 

kelompok pemakalah. Seminar yang dilaksanakan oleh program studi dengan 

menghadirkan minimal 4 provinsi dan  disarankan salah satu nara sumbernya berasal dari 

program studi penyelenggara. Bukti hasil penyelenggaraan seminar berupa prosiding atau 

publikasi di Jurnal Nasional. Penyelenggaraan seminar harus dilaporkan ke SPM paling 

lambat satu bulan setelah pelaksanaan. 

Sistematika pelaporan adalah sebagai berikut : 

a. Pendahuluan 

b. Tujuan Kegiatan 

c. Tema  

d. Peserta Seminar 

e. Waktu dan Tempat Seminar 

f. Nara Sumber 

g. Implikasi terhadap Pengembangan Program Studi 

 

3. Penyelenggaraan Workshop 

Workshop  merupakan  kegiatan yang sengaja diadakan oleh program studi untuk 

memecahkan suatu permasalahan tertentu dengan jalan berdiskusi ataupun saling 

memberikan pendapat antar satu anggota dengan anggota lainnya. Pelaksanaan 

workshop  adalah memberikan pengajaran atau pelatihan kepada peserta mengenai teori 

dan juga praktek pada suatu bidang yang berkaitan dengan pekerjaan atau tugasnya. 

Berdasarkan waktunya, workshop diselenggarakan menggunakan  2 bentuk yaitu 

a. Workshop beruntun  

Workshop beruntun yaitu suatu workshop yang dilakukan dalam waktu tertentu 



diadakan secara terus menerus, biasanya workshop ini dilakukan selama minimal  

dua hari secara terus menerus. 

b. Workshop berkala  

Workshop berkala yaitu workshop yang hanya dilakukan dalam jangka waktu 

mingguan atau bulanan. 

      Setelah dilaksanakan kegiatan workshop program studi /fakultas membuat laporan 

kegiatan   dengan format sebagi berikut ; 

a. Pendahuluan 

b. Tujuan 

c. Tema 

d. Manfaat Kegiatan 

e. Peserta Workshop 

f. Waktu dan Tempat Workshop 

g. Nara Sumber 

h. Hasil Workshop 

i. Penerapan hasil workshop untuk pengembangan Program Studi 

 

4. Pengembangan Dosen 

Pengembangan dosen merupakan kegiatan untuk meningkatkan profesional dosen dan 

peningkatan kompetensi dosen pada Tridharma PT. Pengembangan dosen  dapat berupa 

pengiriman dosen ke kegiatan asosiasi program studi, workshop, pelatihan, pendidikan 

non gelar maupun keanggotan pada Asosiasi Profesi atau hal lain yang berhubungan 

dengan pengembangan dosen. Hasil kegiatan kegiatan workshop, pelatihan, pendidikan 

non gelar harus didesiminasikan ke dosen di program studi maupun fakultas.  

Laporan hasil pengembangan dosen dapat berupa sertifikat peserta wokshop, pelatihan 

dan pendidikan non gelar atau kartu keanggotaan asosiasi profesi dalam bentuk soft file. 

 

 

 



5. Penyelenggaraan Kuliah Umum  

Kuliah umum merupakan kegiatan perkuliahan/ceramah yang menghadirkan 

praktisi dari industri/ instansi serta para pakar dari kalangan perguruan tinggi untuk 

memberikan wawasan kepada para mahasiswa dan juga dosen dari berbagai jurusan. 

Kuliah umum diselenggarakan dalam bentuk ceramah dan merupakan bagian dari proses 

pembelajaran yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu yang dilaksanakan oleh 

fakultas. Tujuan Kuliah umum (studium generale) dimaksudkan untuk meningkatkan 

wawasan mahasiswa dalam bidang/peminatan tertentu yang tercantum dalam kurikulum 

program studi dan dapat mempersiapkan diri dalam mengisi kebutuhan dunia kerja. Oleh 

karena itu, pada pelaksanaan kuliah umum, topik yang dibahas diupayakan yang 

memiliki potensi menambah wawasan (perluasan) dan kompetensi (penajaman) peserta 

pada bidang tertentu. 

 Bukti hasil penyelenggaraan kuliah umum berupa laporan. Penyelenggaraan 

Kuliah Umum harus dilaporkan ke SPM paling lambat satu bulan setelah pelaksanaan. 

Sistematika pelaporan adalah sebagai berikut : 

a. Pendahuluan 

b. Tujuan Kegiatan 

c. Tema  

d. Peserta Kuliah Umum 

e. Waktu dan Tempat Seminar 

f. Nara Sumber 

g. Target yang ingin dicapai 

 

6. Peserta Publikasi Seminar Nasional/Internasional 

 

Publikasi hasil penelitian atau pengabdian pada masyarakat merupakan kewajiaban 

setiap dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Publikasi melalui  

seminar nasional maupun internasional dapat didanai sesuai dengan anggaran yang 

tersedia, pendaan diutamakan untuk mendanai biaya seminar dan prosiding, transportasi 

dapat dibiayai apabila dana mencukupi. Laporan hasil publikasi di seminar 



Nasional/Internasional berupa sertifikat yang diserahkan ke LPPM dan prosiding yang 

diserahkan ke program studi. 

Apabila luaran seminar berupa publikasi di jurnal nasional atau internasional bereputasi 

maka harus melaporkan judul, nama jurnal beserta URL nya ke LPPM.  

 

7. Penerbitan Jurnal Internasional/Nasional 

 

Jurnal Internasional/Nasional  yang diterbitkan oleh Fakultas maupun program studi 

dibiayai sesuai dengan anggaran yang tersedia di Rektorat. Jurnal internasional/Nasional 

yang diterbitkan oleh Fakultas/Program studi berbasis OJS yang dikelola oleh Pusinfo, 

dengan demikian anggaran yang tersedia digunakan untuk dana pengelolaan jurnal. 

Pengajuan anggaran harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh LPPM.  

Laporan penerbitan Jurnal berupa unggahan Jurnal pada tahun anggaran berjalan pada 

web Jurnal yang disediakan oleh Pusinfo. 

 

8. Penerbitan Buku 

Program Insentif Penerbitan  Buku Ajar Terbit Perguruan Tinggi bertujuan memacu para 

dosen untuk terus meneliti dan menerbitkan hasil dan temuannya, khususnya menulis 

buku ajar perguruan tinggi. Kegiatan seperti ini pada akhirnya akan meningkatkan 

publikasi ilmiah dalam bentuk buku untuk memperkaya wawasan ilmiah dalam kegiatan 

meneliti dan mengajar seorang dosen, serta dapat menjadi sarana belajar atau 

pemahaman ilmu bagi para mahasiswa. Program ini tidak membiayai penyiapan atau 

penerbitan naskah buku, tetapi menyediakan sejumlah dana insentif bagi penulis buku 

yang bukunya telah diterbitkan, baik oleh unit penerbitan perguruan tinggi maupun 

penerbit komersial. Bagi para penerima insentif, hak moral, hak kepengarangan, dan 

royalti tetap ada pada penulis. 

9. Program Riset Unggulan 

Menindaklanjuti MoU yang sudah dibuat dengan Perguruan Tinggi Mitra baik dalam 

dan luar negeri, Uniku akan memberikan dana untuk program Joint Research. Tujuan 

dari program ini adalah selain untuk memperluas jejaring penelitian juga  untuk 



memberikan dukungan terhadap kegiatan ilmiah/penelitian yang dilaksanakan secara 

bersama-sama antara dosen tetap di lingkungan Uniku dan Perguruan Tinggi Mitra. 

Laporan dari hasil joint research adalah sebagai berikut ; 

a. Ketua pelaksana Joint Research  diharuskan menyerahkan  laporan akhir (melalui 

universitas atau institusi masing-masing).  

b.  Kegiatan Joint Research harus dipublikasikan di jurnal internsional bereputasi, 

sertrta harus secara jelas dinyatakan (dalam bentuk ucapan terimakasih/ 

acknowledgement) bahwa  Universitas Kuningan dan perguruan mitra telah berperan 

dalam mendukung seluruh/sebagian dana kegiatan. 

 

10. Desa Binaan  

Universitas Kuningan berkomitmen untuk melaksanakan visi pemberdayaan masyarakat, 

untuk melaksanakan visi tersebut setiap fakultas harus memiliki program binaan yang 

dapat diimplementasikan pada masyarakat melalui kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat untuk pemberdayaan dan pendampingan kelompok masyarakat. Program 

binaan berfungsi sebagai sarana pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi 

kelompok masyarakat, lembaga sosial kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan tertentu 

yang membutuhkan bantuan atau fasilitasi dari fakultas sesuai dengan visi misi UNIKU. 

Tujuan program binaan ini adalah 1) terwujudnya peningkatan kualitas kompetensi mitra 

binaan, 2) terselenggaranya kegiatan fasilitasi pengabdian masyarakat yang sesuai 

dengan kebutuhan mitra binaan, dan 3) terwujudnya desa binaan yang memiliki 

hubungan saling ketergantungan antara UNIKU dan masyarakat.   Asas-asas program 

binaan ini adalah asas kerjasama, pengabdian, pemberdayaan, terpadu, manfaat, 

partisipasi, interdisipliner, kesetaraan, profesionalitas, dan asas responsibilitas.  

Laporan Program Desa Binaan berupa keterlaksanaan dan ketercapaian program tersebut 

dalam memfasilitasi kegiatan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memberdayakan 

masyarakat. 

 

 

 


