Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat untuk mencapai hasil yang bermutu dan relevan dengan
pembangunan nasional, maka Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPM) UKIM melaksanakan kegiatan “Sosialisasi Pelatihan dan Penyusunan
Proposal Pengabdian kepada Masyarakat “ untuk tahun pengusulan 2018, pada Selasa, 14 Agustus 2018.
Tujuan dilakukannya kegiatan ini yaitu untuk : 1) memotivasi para dosen untuk membuat proposal, khususnya proposal pengabdian kepada
masyarakat. 2) Menunjukkan skim-skim yang dapat dikerjakan oleh para dosen, yang sesuai dengan bidang keahlian serta sesuai dengan eligible
sistem terhadap dosen. 3) Menunjukkan cara meng-upload proposal sesuai dengan sistem terbaru yang telah digunakan di Simlitabmas Ristekdikti.
Peserta kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini terkesan sangat antusias yang terlihat dari animo mengikuti kegiatan sampai selesai dan interaksi
dengan narasumber terhadap hal-hal yang belum dipahami. Walaupun hanya diikuti oleh 45 orang Dosen yang terdiri dari semua fakultas di UKIM,
hal ini cukup menggembirakan karena jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dari tahun lalu, disamping itu kegiatan ini juga dilakukan
bersamaan dengan kegiatan PKK-MABA bagi 781 orang mahasiswa baru sehingga menyita kehadiran sebagian besar Dosen.
Narasumber yang dihadirkan adalah 1) Ricardo F. Nanuru, S.Si, M.Phil., (Mantan Kepala LPPM Universitas Halmahera) dan 2) Gracia V. Souisa,
S.Si, M.Kes. Kedua narasumber merupakan alumni dan dosen di UKIM yang telah cukup berpengalaman di bidang penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat. Selanjutnya kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan kegiatan “Pendampingan Penginputan Proposal Dosen ke Simlitabmas” pada hari
Selasa, 21 Agustus 2018.
Diharapkan para dosen memanfaatkan kesempatan mendapatkan dana Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dari Kementerian Ristek Dikti dengan
adanya kompetisi proposal kompetitif di tingkat nasional. Apalagi dengan adanya skim baru, seperti Program Kemitraan Masyarakat Stimulus
(PKMS) yang hanya diberikan kepada perguruan tinggi dengan status kinerja kurang memuaskan, dimana UKIM termasuk di dalamnya. Dengan
memanfaatkan kesempatan ini, para dosen dengan demikian secara khusus telah menunjang pengembangan dan kemajuan UKIM secara melembaga.
Semoga.

