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BAB 4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

 

 Kinerja Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) Universitas 

Jember sebagai lembaga yang menaungi seluruh kegiatan dosen dan mahasiswa 

dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diantaranya adalah : 

a) LPM menginformasikan setiap informnasi pengajuan proposal, baik dari 

sumber dana DIPA UNEJ maupun sumber dana Dikti dan cara 

pengusulannya sesuai dengan panduan DP2M Dikti. 

b) LPM menyeleksi usulan proposal yang masuk ke LPM dan yang memenuhi 

syarat diusulkan ke DP2M Dikti maupun UNEJ. 

c) LPM mengkoordinasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara 

melembaga, baik secara administratif maupun keuangan. 

d) LPM memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat di lapang. 

e) LPM memfasilitasi setiap kegiatan pengadian kepada masyarakat sesuai 

dengan fasilitas yang teredia. 

Sumberdaya manusia yang terlibat dalam kegiatan ini adalah dosen yang 

memiliki kepakaran untuk menyelesaikan persoalan mitra dan mahasiswa yang 

membantu aspek teknis. Berikut disajikan dalam tabel 4.1 adalah kepakaran 

masing-masing dosen yang tertuang dalam bentuk tugas dan kewajiban. 

Tabel 4.1. Tugas dan kewajiban  

No Nama Status Tugas dan Kewajiban 

1. Novia Luthviatin, 

SKM, M.Kes 

Ketua Mengorganisir kegiatan pelaksanaan 

pengadian masyarakat, dari 

mengakomodasi informasi, 

permasalahan, solusi alternatif, desain 

pengelolaan TOGA, pemantauan dan 

laporan kegiatan serta komunikasi 

dengan pihak lain. 
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2. Dewi Rokhmah, SKM, 

M.Kes 

Anggota 1 Perancangan metode penyuluhan 

pengelolaan TOGA dalam rangaka 

meningkatkan pengetahuan dan 

ketrampilan (peneneman, pemeliharaan, 

pengolahan dan pemasaran TOGA) 

sasaran dalam pengeloaan TOGA 

3. Lidya Ameliana, S.Si., 

Apt 

Anggota 2 Merancang tehnik pengolahan TOGA 

sampai pada produk siap konsumsi dan 

memiliki potensi untuk dipasarkan 

secara luas pada masyarakat setempat. 

4. 

 

M. Robith Rifqi Imas Anggota 3 

(mahasiswa) 

Sosialisasi pada Kelompok sasaran dari 

PKK Desa Licin Kecamatan Licin dari 

tingkat RT dan rumah tangga, informasi 

data sekunder, penyediaan lahan 

penanaman TOGA. 

5. Amelia Nandya Anggota 4 

(mahasiswa) 

Sosialisasi pada Kelompok sasaran dari 

Kader Posyandu Dusun Gumuk Batur 

Desa Licin Kecamatan Licin dari 

tingkat RT dan rumah tangga, informasi 

data sekunder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


