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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TJNIVERSITAS JENDERAL S OEDIRMAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Dr. Soeparno Grendeng Purwokerto 53122 Telepon/Fax (0251)625739

Website : lppm.unsoed.ac.id dan email : lppm_unsoed@yahoo.co. id

Nomor
Lampiran
HaI

6 April2020

Yth. ParaDekan Fakultas

Universitas Jenderal Soedirman
Purwokerto

Bersama ini kami sampaikan untuk dapat menginformasikan kepada paru pelaksana penelitian
dan pengabdian penerima dana BLU LINSOED di lingkungan saudara bahwa dalam
melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar memperhatikan hal-
hal sebagai berikut:

1. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat usulan tatrun 2019 pendaftBn tahun 2020
dilaksanakan sesuai kontak.

2. Sehubungan dengan penyebaran COVID-19 yang semakin meningkat, maka para pelaksana

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar memperhatikan aspek keselamatan
peneliti/pengabdi, orumg lain dan lingkungannya selama pelaksanaan Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggr.

3. Sehubungan dengan butir 2 di atas, dimohonkan para Dekan Fakultas di lingkungan
Universitas Jenderal Soedirman
a. Menginformasikan kepada semua pelalaana penelitian dan pengabdian di lingkungan

saudara agar mengutamakan kesehatan dan keselamatan diri, orang lauu dan
lingkungan.

b. Mengidentifikasi para pelaksana penelitian dan pengaMian kepada masyarakat yang
tidak dapat melalsanakan kegiatan penelitian dan pengabdian dan melaporkannya
kepada Ketua LPPM UNSOED.

4. Menyampaikankepada para pelaksana Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di
bidang fokus kesehatan, pangan, rekayasa keteknikan dan sosial humaniora yang berpotensi
untuk mengubah topik penelitian ke arah COVID-l9 berdasarkan rumpun ilmu yang
mungkin dan berpotensi untuk berkontribusi terhadap penyelesaian pandemik COVID-l9
secara nasional sebagaimana terdapat pada Lampiran surat. Selain itq mohon Bapak/Ibu
Dekan dapat menginformasikan kepada para pelaksana penelitian dau pengabdian pada

masyarakat yang bersedia mengalihkan judul penelitiannya supaya merubah proposal dan

: 812084/uN23.l8fPT.0ADA20
: 1 (satu) halaman
: Pengalihan judul dantopik Penelitian dan

PengaMian Kepada Masyarakat Tahun 2020



komponen biaya penelitian atau pengabdrannya tanpa merubah jenis luaran penelitian yang
kemudian dikirimkan melalui email lppm lppm_unsoed@1,ahoo.co.id dan mengajukan surat
permohonan perubahan judul dan topik penelitian atau pengabdiannya vang 6itr5ukan
keparla ketua LPPM LINSOED.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kedasama Kami ucapkan terima kasih.
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Kepada .

Yth. Ketua Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada )\{asyarakar
Unir,ersitas Jenclerai Soedirman
Punvokefto

SURAT PIRMOHONAI{

Yang bertandatangan di baivah ini .

\arna I engkap
\ID\ /\ ITK

Fakultas

\4enyatakan dengan ini bahwa Proposal Penelitian i Pengabdian (pilih salah satu.; :

Judul :.,. ... .

Skim . ......

sumber dana BLU Unsoed Tahun 2020 dan dinyatakan DIDA|IAI
Sehubungan dengaan adanya tarvaran LPP\,f tentang Pengalihan judul 4an topik penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat Taltun 2A20, maka dengan ini saya mengajukan perubahan topik
penelitian menjadi:

Dernikian permohonan ini kami ajukan. atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Puna'okerto, April2020

PemohodKetua tirn

ll{aterai
Tandatangan

NAMA
NIDN


