Frequently Asked Question
LP3M (Lembaga Penelitian, Publikasi, dan Pengabdian Masyarakat)
PENELITIAN
No.

Questions
1 Apa itu Research Centre – London School of Public Relations (LSPR)?

Answers
Research Centre – LSPR adalah salah satu divisi dari Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian
Masyarakat (LPPPM) yang didirikan LSPR. Kegiatannya terutama fokus pada penelitian di bidang
ilmu komunikasi.

2 Apa peranan Research Centre – LSPR?

1. Mendorong kegiatan penelitian di kalangan mahasiswa dan dosen sebagai upaya meningkatkan
budaya riset di kalangan akademik LSPR.
2. Mengelola dan memfasilitasi berbagai aktivitas dalam dan luar kampus LSPR yang terkait
bidang penelitian dan penulisan karya ilmiah.

3 Apa saja ruang lingkup tugas dan kegiatan yang dilakukan Research Centre – LSPR?

Research Centre – LSPR melakukan kegiatan terkait penelitian komunikasi sbb:
1. Menyelenggarakan penelitian internal secara rutin di kalangan dosen tetap LSPR.
2. Membangun jaringan dan melakukan kerjasama riset dengan pihak eksternal LSPR.
3. Menyediakan jasa penelitian kepada perusahaan milik negara (BUMN), lembaga pemerintah,
dan perusahaan swasta.
4. Menyelenggarakan workshop, seminar dan konferensi komunikasi tahunan tingkat nasional.
5. Menyelenggarakan diskusi bulanan secara rutin (minimal sebulan sekali) dikalangan akademisi
dengan topik yang lagi tren dan juga melakukan diskusi bedah buku untuk meningkatkan
wawasan pengetahuan di bidang ilmu komunikasi.
6. Menyediakan ‘research clinic’ untuk memberi pendampingan kepada mahasiswa maupun
dosen yang memerlukan konsultasi tentang risetnya.
7. Melakukan pemantauan dan pencatatan penelitian yang dilakukan mahasiswa dan dosen tetap
LSPR untuk dilaporkan ke Dikti.

4 Apa saja service yang dilakukan Research Centre – LSPR bagi organisasi eksternal LSPR?
5 Siapa saja pihak eksternal yang pernah bekerjasama dan memanfaatkan service Research Centre – LSPR?
6 Apa saja luaran yang dihasilkan Research Centre – LSPR?
7 Apakah Research Centre – LSPR juga membina kegiatan mahasiswa LSPR dalam bidang penelitian?
8 Apakah kegiatan Research Centre – LSPR diinformasikan ke publik melalui website dan media sosial?

Research Centre – LSPR memiliki sumber daya dari kalangan pakar dan praktisi di bidang
komunikasi yang sudah berpengalaman dan mumpuni dalam melakukan penelitian, seperti public
Research Centre – LSPR sudah sering melakukan permintaan projek riset untuk melakukan
penelitian secara komprehensif di BUMN, misalnya di BNI Syariah, RSPON; di lembaga pemerintah,
Research Centre – LSPR telah membantu, ikut terlibat, dan mengkoordinasikan penelitian para
dosen dan mahasiswa dalam menerbitkan sejumlah buku teks dan jurnal ilmiah. Jurnal
Ya. Research Centre – LSPR selama beberapa tahun ini telah membentuk dan membina research
club yang anggotanya memiliki minat dalam bidang penelitian.
Ya. Berbagai kegiatan Research Centre – LSPR dapat diakses melalui link
https://www.instagram.com/lppmlspr/

8 Apakah kegiatan Research Centre – LSPR diinformasikan ke publik melalui website dan media sosial?

9 Dimanakah lokasi kantor dan dapat menghubungi Research Centre – LSPR?

dan juga di http://lspr.edu/lppm/
Kantor dan ruang pertemuan Research Centre – LSPR berlokasi dan dapat dihubungi di
Campus C LSPR Lt. 2, Sudirman Park, Jl. K.H. Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta Pusat 10220.
Telp. (62-21) 5794 2471

PUBLIKASI
NO

QUESTIONS
1 Apa itu LP3M?

ANSWERS
LP3M, yang dulunya bernama LPPM (dengan 2 P), adalah singkatan dari Lembaga Penelitian,
Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat. Sesuai dengan ketentuan DIKTI, Lembaga ini yang
menaungi para dosen untuk melakukan 3 hal di atas tadi, sebagai salah satu unsur dari Tridharma
Perguruan Tinggi.

2 Apa yang menjadi bagian Departemen Publikasi?

Departemen Publikasi, sesuai dengan namanya memiliki tugas untuk memfasilitasi publikasi
terutama untuk karya-karya ilmiah para dosen dan mahasiswa LSPR.

3 Apa saja yang bisa dipublikasikan?

Karya ilmiah yang bisa dipublikasikan antara lain berupa artikel jurnal, karya tulis berupa buku,
hasil karya yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual (terutama Hak Cipta),

4 Apa saja jurnal yang dimiliki oleh LSPR?

Departemen Publikasi mengelola 2 Jurnal milik LSPR. Yang pertama adalah Communicare : Journal
of Communication Studies, yang memuat artikel-artikel dari berbagai Perguruan Tinggi dan
memfokuskan diri pada Ilmu Komunikasi. Dan yang terbaru adalah Journal of Servite, yang
merupakan jurnal dengan topic utama mengenai Pengabdian kepada Masyarakat. Kalau ingin
tahu lebih lanjut mengenai kedua jurnal tersebut, silahkan akses :

1.
2.

5 Siapa saja yang bisa menulis artikel di jurnal-jurnal LSPR?
5 Bagaimana caranya bila saya ingin artikel saya dimuat di Jurnal LSPR?

6 Apakah Departemen Publikasi hanya mengurusi Jurnal?

http://journal.lspr.edu/index.php/communicare/index
http://journal.lspr.edu/index.php/servite/index

Jurnal Communicare dan Servite menerima artikel dari internal (student dan dosen LSPR) dan
external LSPR.
Jurnal-jurnal LSPR sudah menggunakan sistem Open Journal System (OJS). Caranya mudah.
Silahkan membuka masing-masing halaman jurnal yang dituju, dan ikuti langkah-langkah yang
sudah ditentukan. Setiap artikel yang masuk akan melalui proses seleksi, review dan editing, yang
dilakukan secara double-blind dan oleh para reviewer dan editor. Kegunaan proses review dan
editing adalah agar artikel yang masuk tersaring dengan baik, dan memiliki kualitas yang semakin
baik dari hari kehari.
Oh, tentu tidak. J Departemen Publikasi juga memfasilitasi penerbitan buku-buku karena LSPR
memiliki penerbit yang berada di bawah naungan Departemen Publikasi – LP3M LSPR.

7 Buku seperti apa yang bisa diterbitkan Departemen Publikasi?

Hingga saat ini Penerbit LP3M LSPR telah menerbitkan beberapa buku, baik karya dosen LSPR
maupun bekerjasama dengan berbagai pihak di luar LSPR. Tentunya buku-buku tersebut masih
berkaitan dengan bidang keunggulan LSPR yaitu bidang komunikasi. Dept. Publikasi membantu
memfasilitasi mulai dari pengurusan ISBN hingga pengurusan Hak Cipta karya-karya tersebut.

8 Ingin tahu lebih lanjut…

Kantor Departemen Publikasi berada di LSPR Sudirman Park Campus, Gedung C lantai 2, LP3M LSPR.
Untuk lebih mudahnya, silahkan mengontak kami melalui email di publication@lspr.edu

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
No

Questions
1 Apa itu LPPM

Answers
LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat

2 Apakah Mahasiswa dapat mengikuti program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh
LPPM?

Ya, Mahasiswa dapat menjadi volunter untuk berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat
yang dilakukan oleh para dosen LSPR dibawah koordinasi LPPM.

3 Bagaimana cara mendaftar untuk menjadi volunter kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang
dilakukan oleh LPPM ?

Kamu bisa follow akun IG LPPM di lppmlspr untuk mengetahui upcoming program yang
dilaksanakan LPPM, dan dapat mendaftar melalui IG

4 Apa saja tugas volunter?

Kamu dapat bertugas sebagai dokumentasi, mc, dll dan sekaligus menjadi ajang praktek ilmu
komunikasi yang sudah kamu dapatkan di LSPR

5 Apa keuntungan sebagai volunter?
6 Apa saja kegiatan atau program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh LPPM

Kamu akan dapat sertifikat dan NAP
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh LPPM dapat berupa 1. Pelatihan
seperti Training Public Speaking, Communication Skill, dll. 2. Edukasi seperti literasi digital

