
Latar Belakang 

 

Universitas Pasundan (UNPAS) didirikan tanggal 14 November 1960 oleh Paguyuban 

Pasundan, yaitu suatu organisasi masyarakat terkemuka di Jawa Barat yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa 

Indonesia serta banyak bergerak di bidang pendidikan. 

 

Pada saat ini UNPAS memiliki 6 Fakultas dengan 28 jurusan/program studi, Program  

Pascasarjana dan 4 lembaga, yaitu : 

1. Fakultas Hukum, dengan Program Ilmu Hukum terdiri dari Program Kekhususan 

tentang Kepentingan Individu dalam Masyarakat, Penegakan Hukum Pidana, 

Kebijakan Hukum Politik, dan Hukum Ekonomi Internasional. 

2. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, terdiri atas Jurusan Administrasi Negara, 

Kesejahteraan Sosial/Ilmu Politik, Hubungan Internasional, Administrasi 

Niaga/Bisnis, dan Ilmu Komunikasi. 

3. Fakultas Teknik, terdiri atas Teknologi Pangan, Teknik dan Manajemen Industri,  

Teknik Mesin, Teknik Informatika, Teknik Lingkungan, dan Teknik Planologi 

(Wilayah dan Kota). 

4. Fakultas Ekonomi, terdiri atas Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Manajemen, 

dan Akuntansi. 

5. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, terdiri atas Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Pendidikan Ekonomi Akuntansi, Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, Pendidikan Biologi, dan Pendidikan Matematika. 

6. Fakultas Ilmu Seni dan Sastra,  terdiri atas Desain Komunikasi Visual, Fotografi dan 

Film, Seni  Musik,  dan  Sastra Inggris. 

7. Program  Pascasarjana,   terdiri  atas  Program  Studi  S2  Magister  Ilmu  

Administrasi, Magister  Manajemen,  Magister  Teknik  dan  Manajemen  Industri,  

Magister  Manajemen  Pendidikan, Magister Ilmu Hukum, dan Magister Teknologi 

Pangan. 

8. Lembaga Pengabdian (Lemlit) 

9. Lembaga Pengabdian  Kepada  Masyarakat (LPM) 

10. Lembaga Budaya  Sunda (LBS) 

11. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Syi`ar  Islam (LPPSI). 

 

Jumlah mahasiswa UNPAS tahun ini sekitar 16.000 orang dengan dosen tetap berjumlah 

516 orang dan dosen tidak tetap 237 orang. Kampus UNPAS terletak di 5 (lima) tempat 

di pusat Kota Bandung  yaitu Kampus I Jl. Tamansari No. 6-8, Kampus II Jl. Lengkong 

Besar 68, Kampus III Jl. Dr. Setiabudi No. 193 dan Kampus IV Jl. Wartawan IV dan Jl. 

Sumatra 41 dengan luas keseluruhan sekitar 60.000 M2. 

Kemajuan di bidang akademik ditandai dengan diperolehnya status akreditasi yang  

menempati urutan 16 besar dari seluruh perguruan tinggi (PTN/PTS) se Indonesia. 

 

LPM Unpas 

 

Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) UNPAS didirikan pada tahun  1989,  

berdasarkan Surat  Keputusan  Yayasan  Pendidikan  Tinggi  (Dikti)  Pasundan  No.  

680/SK/YDP/VI/1989 di Bandung. Pembentukan LPM UNPAS didasari oleh keinginan 

untuk lebih mengintensifkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

dharma ketiga dari Tridharma  Perguruan Tinggi. Visi LPM mengacu pada visi UNPAS 

yaitu memiliki kualitas global dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan agama serta seni, 



Misi yang diemban LPM adalah mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, 

meningkatkan relevansi program UNPAS dengan kebutuhan masyarakat, dan 

melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan instansi/perusahaan dalam 

mengembangkan dan membangun masyarakat. 

 

D.   Ruang Lingkup dan Bentuk  Kegiatan  Pengabdian  Kepada  Masyarakat   

  

 D.1 Ruang Lingkup     

 

1. 1.  Mengaplikasikan  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  seni  hasil 

Pengabdian civitas akademika  secara  langsung  kepada   masyarakat. 

2. Penyebarluasan  ilmu  pengetahuan,  teknologi  dan  seni  budaya  kepada 

masyarakat luas dan untuk dimanfaatkan  sebaik-baiknya sebagai kontribusi 

dalam pembangunan Indonesia.  Usaha  ini  dapat  dilakukan  melalui  berbagai  

cara  seperti  memberikan  penyuluhan,  menyediakan  percontohan,  

memperagakan,  menerbitkan  media  publikasi  dan  sebagainya. 

3. Membangun kemitraan dengan berbagai pihak (pemerintah, lembaga-lembaga 

yang berkompeten, swasta, dan masyarakat luas) untuk memberdayakan 

masyarakat agar tercapai peningkatan kesejahteraan yang lebih baik. 

4. Menggali dan mengembangkan potensi masyarakat dalam menunjang 

pembangunan berbagai bidang di Indonesia. 

5. Menyerap aspirasi dan inspirasi dari berbagai pihak dalam rangka perbaikan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

6. Mengidentifikasi dan menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang terjadi 

di tengah-tengah masyarakat dan membantu mencarikan solusinya  

7. Pemberian  jasa  pelayanan  profesional  kepada  masyarakat  dalam  berbagai  

bidang    permasalahan  yang  memerlukan  penanganan  secara  cermat,  dengan  

menggunakan  keahlian  dan  keterampilan  yang  belum  dimiliki  oleh  

masyarakat  yang  bersangkutan.   

 

 

D.2   Bentuk  Kegiatan  

 

Berdasarkan  tujuan-tujuan  yang  ingin  dicapai, diperlukan  lima  bentuk  program  

pengabdian  kepada  masyarakat  : 

 

PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN KEPADA MASYARAKAT 

 

Kegiatan  ini  dapat  berbentuk  pendidikan  non-formal yang berkesinambungan  

(Continuing  Education).  Pelaksanaannya   dapat    dilakukan dalam  berbagai  jenis,  

baik  yang  bersertifikat  maupun  yang  tidak.  Jenis-jenis  program  pengabdian  kepada  

masyarakat  yang  masuk  dalam  bentuk  program  pendidikan dan pelatihan   kepada  

masyarakat  meliputi   :   

 Pelatihan Pencatatan Akuntasi Keuangan dan Laporan Keuangan untuk Industri 

kecil dan usaha dagang 

 Pencatatan Perhitungan Harga Pokok Produksi 

 Pendidikan Awal untuk Pengelolaan Pendidkan berbagai tingkatan sekolah. 

 Pelatihan Pengolahan Pangan dengan bersekala industri mikro, kecil, menengah, 

dan besar.   

 Kursus  Photo Grafi 



 Penyuluhan Hukum Tentang Otonomi Daerah  

 Pengajaran Bahasa Inggris untuk Anak Pra-Sekolah  

 Perancangan Disain Publikasi Perusahaan   

 Kewirausahaan (Enterpreuneurship) 

 Simulasi Bisnis 

 Pengelolaan dan pengolahan air bersih, penanganan air limbah industri atau 

rumah tangga, dan aplikasi penataan lingkungan lainnya. 

 Pelatihan dan penerapan program kesejahteraan sosial, komunikasi, hubungan 

internasional, administrasi negara, dsb. 

 Pelatihan tata ruang kota dan pedesaan, mekanisasi permesinan, teknik dan 

manajemen industri, dsb. 

 Pelatihan sistem dan teknologi informasi 

 Pelatihan desain komunikasi visual dan seni. 

 Dan lain sebagainya. 

 

PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT 

 

Kegiatan  dimaksud  ialah  pemberian  pelayanan  secara  profesional  oleh  LPM 

Universitas Pasundan  kepada  masyarakat  yang  memerlukannya.   Jenis-jenis  program 

layanan tersebut  meliputi : 

 

 Bantuan dan Konsultasi Hukum 

 Bantuan dan Perlindungan Konsumen dalam hukum 

 Pelayanan sosial dan komunikasi    kemasyarakatan  

 Bantuan-bantuan  darurat  kemanusiaan 

 Bimbingan Penyusunan Laporan Keuangan  

 Pembinaan terhadan masyarakat dalam wilayah  Desa Binaan  

 Pengembangan model kemasyarakatan 

 Pendampingan Bisnis dan industri 

 Pendampingan/Advokasi sesuai dengan bidang keahlian/ilmu yang ada di 

Universitas Pasundan 

 Perencanaan Bisnis 

 Studi Kelayakan Bisnis 

 Layanan jasa laboratorium bidang pangan, mesin, teknik industri, lingkungan dan 

lain sebagainya. 

 Layanan jasa informatika, desain komunikasi visual dan seni 

 Dan lain sebagainya 

 

KULIAH KERJA NYATA 

 

Kegiatan  ini   bersifat  khusus,  karena  dalam  kuliah  kerja  nyata  dharma  pendidikan  

dan  Pengabdian  dipadukan  di dalam  suatu  program yang bersifat  aplikatif  serta  

melibatkan  sejumlah  mahasiswa  dan  tenaga  pengajar (dosen).   Dimana  tenaga  

pengajar  menjadi  pembimbing  mahasiswa  baik  di lapangan  maupun  di  tempat  

pendidikannya.    Pelaksanaannya  dapat  berupa  :   

 

 Belajar  dimasyarakat 

 Tukar-menukar  pengetahuan  antara  peserta  dan  masyarakat 

 Membantu  masyarakat  dalam  mempercepat  proses   pembangunan 

 Pendampingan  dalam  pembuatan  proposal  perencanaan  program   



 Pengembangan  wacana  teknologi  tepat  guna  dalam  berbagai  bidang 

 Bantuan  kegiatan   pembelajaran  siswa 

 Pembuatan  peta  dan  petunjuk  wilayah   desa  

 Perancangan  AD/ART  Organisasi  dan  program  kerja  institusi  desa. 

 Dan lain sebagainya 

 

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 

 

 Pengembangan  wilayah  secara  terpadu  merupakan  bentuk  kegiatan  kepada  

masyarakat  yang  menghasilkan  konsep  atau  pola  perencanaan  pembangunan  

wilayah  secara  terpadu  dan  bersifat  komprehensif,  yang  secara  langsung  

menunjang  proses  pembangunan   : 

 Disain  dan  Perencanaan  tata  ruang  suatu  kota dan desa 

 Pengembangan  industri  disuatu  wilayah 

 Pengembangan  potensi  sumber daya alam  suatu  wilayah 

 Pengembangan dan pembinaan social kemasyarakatan daerah 

 Pengembangan dan Pembinaan pembangunan ketahanan  pangan  di  daerah 

 Pembinaan dan pengembangan sistem informasi di daerah 

 Pembinaan dan Pengembangan seni budaya di daerah 

 Pembinaan dan Pengembangan lingkungan di daerah 

 Pembinaan dan Pengembangan pemahaman hukum di daerah 

 Pembinaan dan pengembangan model-model kependidikan di daerah 

 Pembinaan dan Pengembangan perekonomian daerah (LUEP) 

 Dan sebagainya. 

 

 

PENERAPAN HASIL PENGABDIAN 

 

 Hasil-hasil  Pengabdian  dalam  bentuk  yang  siap  untuk  dilaksanakan  dan  

dimanfaatkan  oleh  masyarakat,  perlu   ada  upaya-upaya  untuk  mengaplikasikannya  

kepada masyarakat, baik secara langsung ataupun dengan jalinan kerjasama dengan 

berbagai pihak yang berkompeten, adapun bidang-bidang hasil Pengabdian yang dapat 

diaplikasikan meliputi     :   

 Bidang Hukum dan Aplikasi HAKI  serta  pengamanannya 

 Bidang pangan, teknik industri, mesin, lingkungan, planologi, dan informatika 

 Bidang desain komunikasi visual dan seni 

 Bidang social dan komunikasi 

 Bidang ekonomi manajemen, akuntansi, dan studi pembangunan. 

 Bidang kependidikan 

 Bidang teknologi tepat guna 

 Dan sebagainya. 

 

 

TUGAS POKOK 

1. Melakukan Pengabdian ilmiah murni, teknologi, agama, budaya  serta 

kemasyarakatan. 

2. Melaksanakan  Pengabdian  terapan  untuk  keperluan  dan  kepentingan 

pembangunan. 

3. Melaksanakan Pengabdian institusional untuk  kepentingan  pengembangan 

universitas. 



4. Menelaah dan/atau menyusun usulan Pengabdian. 

5. Mencari sumber dana bagi  usulan  Pengabdian  dari  berbagai  pihak,  lembaga 

maupun sivitas akademika. 

6. Membina kader tenaga peneliti. 

7. Menyelia (supervisi) proses pelaksanaan Pengabdian. 

8. Menganalisis dan mengevaluasi hasil Pengabdian. 

9. Diseminasi, publikasi dan dokumentasi hasil Pengabdian terpilih. 

10. Menyusun program/penjadwalan Pengabdian. 

11. Mengembangkan kerjasama di bidang  Pengabdian dengan lembaga/instansi lain 

di  dalam maupun di luar negeri  untuk mengembangkan  konsep  pembangunan 

nasional dan/atau wilayah. 

12. Membuat  perencanaan/penjadwalan  Pengabdian  jangka  panjang . 

13. Pembinaan dosen dan tenaga peneliti muda secara terprogram. 

14. Desiminasi hasil Pengabdian  sivitas  akademika  terpilih  serta  perancangan 

penerapan hasil Pengabdian untuk kepentingan masyarakat. 

15. Membina pusat Pengabdian. 

16. Melaksanakan Pengabdian di dalam maupun diluar negeri 

17. Meningkatkan budaya meneliti dosen 

18. Meningkatkan jumlah dan mutu Pengabdian 

19. Meningkatkan peran dan kinerja dalam Pengabdian dosen 

20. Meningkatkan kolaborasi Pengabdian berbagai ilmu di lingkungan unpas 

21. Meningkatkan Pengabdian yang bermutu dan bersaing tinggi 

 

FUNGSI  LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat ini berfungsi untuk mengkoordinasikan dan 

melaksanakan kegiatan Pengabdian baik yang didanai dari lingkungan internal universitas 

maupun dari pihak luar universitas. Pengabdian yang dikembangkan meliputi Pengabdian 

murni, teknologi, tata ruang kota dan konstruksi, ekonomi, sastra dan seni, serta 

psikologi, yang dapat membantu peningkatan taraf hidup masyarakat dan ilmu 

pengetahuan di indonesia. Lembaga Pengabdian juga melaksanakan administrasi 

Pengabdian dan menerbitkan jurnal untuk mempublikasikan hasil. 

 

Visi unpas 

Menjadi komunitas akademik peringkat internasional yang mengusung nilai sunda dan 

islam di tahun 2021 

 

Visi LPM 

Menjadi lembaga Pengabdian yang berstandart mutu internasional, mampu berperan aktif 

dalam pengembangan ipteks serta pembangunan bangsa yang berlandasakan pada nilai-

nilai kesundaan dan keislaman. 

 

Misi 

Menjadikan Lembaga Pengabdian sebagai barometer pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, yang berkualitas. 

Sebagai pusat informasi ilmiah di bidang ilmu pengetahun dan teknologi, yang 

berkualitas 

Menghasilkan berbagai karya Pengabdian yang bermanfaat dan mampu memecahkan 

masalah-masalah kemasyarakatan di tingkat lokal, nasional, dan internasional. 



Memanfaatkan dan menerapkan hasil-hasil Pengabdian di bidang ilmu, pengetahun dan 

teknologi secara akademis, profesional dan berbudaya. 

Membangun kerjasama dengan berbagai institusi  pemerintah, swasta, perguruan tinggi, 

baik nasional maupun internasional 

 

Tujuan LPM 

1. Meningkatkan kualitas lembaga Pengabdian sebagai pusat informasi 

Kemasyarakatan. 

2. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas jurnal hasil-hasil Pengabdian, artikel 

ilmiah dan perkembangan metode riset terbaru 

3. Menciptakan iklim dan budaya pengabdian dengan berbagai pelatihan 

metodologis baik pada tingkat pemula maupun lanjutan 

4. Mendorong kreativitas, inovasi, dan produktivitas dalam pengabdian melalui 

berbagai kajian Pengabdian seperti dalam hibah dan Pengabdian keilmuan lainnya 

5. Membentuk kelompok-kelompok kajian yang dikoordinasikan oleh kepala pusat 

studi yang terdiri dari pusat studi: Pengabdian dan pengembangan sumber daya 

manusia, lingkungan, wanita, kebijakan, serta kependudukan dan masalah 

kemasyarakatan 

6. Meningkatkan kemampuan lembaga Pengabdian dalam riset dan 

pengembangannya, serta peningkatan kualitas fasilitas pendukung dalam rangka 

meningkatkan daya saing dan peluang kerjasama 

7. Meningkatkan fungsi lembaga Pengabdian sebagai media dan sarana komunikasi 

ilmiah dalam bidang riset yang interaktif dengan komunitas masyarakat sesuai 

dengan perkembangan isu-isu terbaru 

 

Strategi LPM 

1. Membuat jadwal aktivitas Lembaga Pengabdian secara sistematis dan terpadu dan 

mengomunikasikannya ke berbagaiunit yang ada di unpas. 

2. Mengadakan pelatihan Pengabdian secara periodik bagi dosen-dosen dengan 

klasifikasi pemula dan lanjutan 

3. Mengadakan bimbingan dan monitoring yang ditujukan untuk perbaikan 

metodologi, substansi dan perkembangan Pengabdian mereka 

4. Mengadakan pelatihan penulisan proposal dan jurnal secara periodik 

5. Mengadakan seminar-seminar, diskusi, lokakarya yang berkaitan dengan isu-isu 

nasional dan global 

6. Memfasilitasi berbagai kegiatan ilmiah, kelompok-kelompok diskusi berkenaan 

dengan isu-isu baru terutama yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hak 

kekayaan intelektual, hak asasi manusia dan pembangunan demokrasi 

7. Memfasilitasi media informasi dan komunikasi dalam bentuk jurnal ilmiah dan 

proceding abstrak Pengabdian 

8. Terus meng-up date website lembaga Pengabdian denganberbagai informasi 

terbaru, baik yang berkaitan dengan hasil Pengabdian, kajian pendidikan, maupun 

artikel-artikel terbaru 

 

 

 

 

 

 

 



Riset dan jasa pelayanan 

 

1. Penelitian (research) 

Langkah pertama yang dilakukan dalam  rangkaian proses pembangunan adalah 

mengenali  dan  memahami  situasi  dan  kondisi  dimana  pembangunan  akan 

dilaksanakan.  Kegiatan  Pengabdian  merupakan  upaya  untuk  mengenali  dan 

memahami  situasi  dan  kondisi  lokasi  pembangunan  tersebut,  yang  berfungsi 

sebagai masukan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 

2. Survey dan studi : 

Untuk  menyimpulkan  tindak  lanjut  apa  yang  perlu  dilakukan  dalam  

rangkaian pembangunan,  maka  sebelum  perencanaan  pembangunan  dibuat,  

terlebih dahulu dilakukan kegiatan survey dan studi. 

3. Perencanaan & pembangunan 

Jika  suatu  kegiatan  pembangunan  telah  dapat  dinyatakan,  tahap  berikutnya 

adalah  perencanaan  dan  perancangan  yang  pada  dasarnya  merupakan 

perumusan  program,  bentuk  dan  kegiatan  yang  harus  dilaksanakan  dalam 

kegiatan pembangunan. 

 

Rencangan program 

1. Pelatihan Pengabdian bagi dosen dengan sistem on line utk  meningkatkan 

kualitas akreditasi,  sekali setahun. 

2. Mendorong penulisan buku ajar yang terkait dengan program dikti 

3. Meningkatkan Pengabdian dosen baik individu maupun kelompok, baik dari 

fakultas maupun dikt 

4. Hibah kompetisi Pengabdian tingkat universitas 

5. Optimalisasi peran Koordinator PPM dan LPM. 

6. Mendorong pemberian insentif bagi Pengabdian dosen 

7. Sosoialisasi intensif Pengabdian dari dikti 

8. Mengadakan pekan hasil Pengabdian menjelang dies unpas 

9. Meningkatkan kerjasama Pengabdian dengan pemda, instansi pemerintah dan 

industri. 

10. Meningkatkan program kerjasama luarnegri dan penerbitan jurnal luar negri 

dengan dikti 

11. Penerbitakn jurnal terakreditasi 

12. Media online dan jurnal Pengabdian 

13. Mengadakan seminar dan diskusi terbatas terhadap isyu dan topik aktual. 

14. Workshop penulisan proposal Pengabdian 

15. Workshop metodologi Pengabdian. 

16. Workshop penerbitan jurnal internasional. 

17. Menyusun ripp LPM pada 2015-2020 

18. Kiat menyusun proposal dan presentasi internasional 

19. Pelatihan penulisan jurnal dalam bahasa inggris 

20. Pelatihan dan akses jurnal di perpustakaan (institutional repositories) 

21. Penulisan dan akses hibah jurnal internasional 

22. Optimalisasi akses bantuan seminar luar negeri 

23. Pelatihan untuk  seminar di luar negeri 

 

 

 

 



Struktur organisasi 

 

Ketua     : Dr. Asep Dedy Sutrisno, Ir.,MP. 

Sekretaris    : Dr. Anthon Minardi, M.Ag. 

Koordinator PPM Fak. Hukum : Dr. Siti Rodiah, SH.,MH. 

Koordinator PPM Fak. ISIP  : Dindin Abdurohim, S.Sos.,MM.,M.Si. 

Koordinator PPM Fak. Teknik : H. Thomas Gozali, Ir.,MP. 

Koordinator PPM Fak. Ekonomi : Dr. Ade Nendang, M.SE. 

Koordinator PPM Fak. KIP  : H. Ahmad Mulyadi, Drs.,M.Pd. 

Koordinator PPM Fak. ISS  : Dheni Harmaen, M.Sn. 

 

Ka subabag administrasi Pengabdian : Suhendi, S.Pd. 

Staf subbag administrasi RT  : Iwan Setiawan 

Staf subbag admnistrasi & Keuangan : Wanti Sulaswati 

 

 

Struktur organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


