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1.Visi dan Misi 

Program 
Pascasarjana 

Visi Program Pascasarjana 

Menjadi pascasarjana terkemuka dalam bidang lingkungan lahan basah 
pada tahun 2027. 

Misi Program pascasarjana 

a) Menyelenggarakan pendidikan pascasarjana untuk menghasilkan 

lulusan yang mampu bersaing dan menemukan solusi 

permasalahan dalam pengelolaan lingkungan lahan basah 
b) Mengembangakan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang 

lingkungan lahan basah 

c) Menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan informasi 

berkaitan dalam pengelolaan lingkungan lahan basah 

d) Mengembangkan tatakelola program pascasarjasana yang baik 

dalam kelembagaan, kualitas SDM dan sarana dan prasarana 

e) Menyelenggarakan kerjasama antar program pascasarjana 

nasional dan internasional serta pemerintah dan dunia 
usaha/industry 

1. Rasional Standar 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Kehidupan dan perkembangan akademik di perguruan tinggi tidak 

lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

budaya, serta tuntutan masyarakat seirama dengan meningkatnya 

kualitas kehidupan mereka.  Pengabdian kepada masyarakat seperti 

yang diamanahkan pada UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional menegaskan bahwa program pengabdian kepada 

masyarakat lebih diarahkan pada pemanfaatan dan penerapan hasil 
penelitian maupun hasil pendidikan di perguruan tinggi untuk 

pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.  Terkait hal tersebut 

keberadaan standar yang menjadi acuan dalam melaksanakan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan hal yang sangat 

penting dan strategis sifatnya guna tercapainya tujuan utama dari 
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penyelenggaraan pelayanan pendidikan di  Program Pascasarjana 

Universitas Lambung mangkurat sesuai dengan visi dan misi yang 
diemban. 

 

3. Pihak yang 

Bertanggung jawab 

untuk Mencapai Isi 

Standar Pengabdian 

Kepada Masyarakat 

1. Pimpinan Program Pascasarjana 

2. Ketua Program Studi 

3. Dosen di Program Studi 

 

4.Definisi Istilah 4.1. Stakeholders internal adalah pelanggan yang termasuk ke dalam 

lingkup dosen, unsur pimpinan, unsur administrasi, dan unsur 
pelaksana teknis. 

4.2. Stakeholders eksternal adalah pelanggan yang termasuk ke dalam 

lingkup mahasiswa, orang tua mahasiswa, masyarakat, pemerintah, 

dan pihak-pihak yang memanfaatkan hasil pendidikan tinggi. 

4.3. Keterpaduan aspek tridharma perguruan tinggi adalah bahwa aspek 

pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

dilaksanakan dengan proporsi yang seimbang, harmonis, dan terpadu 

dengan berbasis kepada hasil penelitian yang menjadi landasan dalam 
perencanaan, pelaksanaan, dan tolok ukur evaluasi. 

4.4.Empati-partisipasif adalah bahwa kegiatan dilaksanakan secara 

interaktif dan sinergis untuk menggerakkan masyarakat dalam 

pembangunan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan, 

mengikutsertakan, dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat 

terhadap pembangunan. 

 
4.5.Integratif dan Interdisipliner adalah bahwa dalam pelaksanaannya 

melibatkan berbagai disiplin ilmu dengan mengembangkan mekanisme 
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pola pikir kerja interdisipliner dalam memecahkan permasalahan yang 

ada di masyarakat. 
4.6.Realistis-pragmatis adalah bahwa program-program kegiatan yang 

direncanakan pada dasarnya bertumpu pada permasalahan dan 

kebutuhan nyata di lapangan yang disesuaikan dengan daya dukung 

sumberdaya dan kompetensi yang tersedia sehingga mampu 

memberikan manfaat bagi masyarakat luas (stakeholders). 

4.7.Environmental development adalah bahwa pengabdian kepada 

masyarakat dilaksanakan untuk melestarikan dan mengembangkan 

lingkungan fisik dan social untuk kepentingan bersama. 
 

5.Pernyataan Isi 

Standar Pengabdian 

Kepada Masyarakat 

5.1. Direktur Pascasarjana menetapkan kebijakan dasar yang termuat 

pada pedoman pengabdian kepada masyarakat (PKM) tahun …. 

hingga ….yang diterapkan pada program studi di bawah Program 

Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat memiliki ruang lingkup 

: hasil PKM, isi PKM, proses PKM, penilaian PKM, pelaksana PKM, 

sarana dan prasarana PKM, pengelolaan PKM, pendanaan dan 

pembiayaan PKM. 
 

5.1.1.Standar hasil PKM 

u Standar hasil PKM merupakan kriteria minimal hasil pengabdian 

kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan 

membudayakan IPTEK guna memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

u Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud 

adalah adanya hasil pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk:  
(a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan 

memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; (b) 
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pemanfaatan teknologi tepat guna; (c) bahan pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; atau (d) bahan ajar atau modul pelatihan 
untuk pengayaan sumber belajar. 

 

5.1.2.  Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat 

u Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria 

minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada 

masyarakat. 

u Isi pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud adalah adanya 

hasil penelitian atau pengembangan IPTEK yang sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat dalam bentuk hasil penelitian yang dapat 

diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; 

pengembangan IPTEK dalam rangka memberdayakan masyarakat; 

teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; model 

pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi 

kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia 
usaha, industri, dan /atau pemerintah; atau kekayaan intelektual yang 

dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha dan/atau 

industri. 

 

5.1.3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat 

u Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria 

minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri 

atas pelaksana kegiatan dan pendanaan. 
u Standar proses pengabdian kepada masyarakat memberikan 

kriteria minimal sebagai berikut : 
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       a. Dosen yang melaksanakan PKM minimal 50% per tahun dari total 

dosen pada masing-masing program studi. 
 b.Besaran dan proporsi dana/funding yang diperoleh dari dana 

institusi di luar universitas adalah >25% per tahun dari total dana PkM. 

c. Persentase hasil PkM yang dipublikasikan di artikel ilmiah pada 

jurnal internasional adalah >25% per tahun. 

 

5.1.4.Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat  

u Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan 

kriteria minimal tentang penilaian dan proses pengabdian kepada 
masyarakat. 

u Direktur Pascasarjana menetapkan penilaian pengabdian kepada 

masyarakat yang dilaksanakan pada program studi di bawah Program 

Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat tahun 2013 hingga 

2020 dapat diukur melalui hal-hal berikut ini : 

a.Relevansi yaitu kesesuaian program dengan kebutuhan  

stakeholders. 
b.Efisiensi yaitu kehematan penggunaan sumber daya dana, tenaga, 

waktu untuk produksi dan penyajian jasa  pengabdian sesuai dengan 

kebutuhan stakeholders. 

c.Efektifitas yaitu kesesuaian perencanan dengan hasil yang dicapai , 

atau ketepatan system, metode, dan/atau prosedur yang digunakan 

untuk menghasilkan jasa yang direncanakan. 

d.Akuntabilitas yaitu dapat tidaknya kinerja dan jasa pengabdian 

tersebut dipertanggungjawabkan. 
e.Kreativitas yaitu kemampuan lembaga mengadakan inovasi, 

pembaharuan, atau menciptakan sesuatu yang sesuai dengan 

perkembangan zaman, termasuk kemampuan evaluasi diri. 
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f. Empati yaitu kemampuan para pengelola pengabdian memberikan 

pelayanan dengan sepenuh dan setulus hati kepada semua 
stakeholders. 

g. Ketanggapan yaitu kemampuan para pengelola pengabdian 

memperhatikan dan memberikan respon terhadap keadaan serta 

kebutuhan stakeholders dengan cepat dan tepat. 

 h. Produktivitas yaitu kemampuan lembaga dan seluruh staf pengelola 

untuk menghasilkan jasa yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders 

menurut rencana yang telah ditetapkan baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif. 
u Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain 

memenuhi prinsif penilaian di atas harus memenuhi standar penilaian 

dari LPM. 

u Kriteria minimal yang dimaksud pada butir di atas adalah : 

a. Tingkat kepuasan masyarakat. 

b.Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada 

masyarakat sesuai dengan sasaran program. 
c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di 

masyarakat secara berkelanjutan. 

d.Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta 

pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan IPTEK 

e.Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat 

dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. 

 

 
5.1.5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat 
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u Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan 

kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan 
pengabdian kepada masyarakat. 

u Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan 

berdasarkan pedoman dari Direktur Jenderal Penguatan Riset dan 

Pengembangan. 

 

5.1.6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 

u Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 

adalah kriteria minimal tentang sarana prasarana yang diperlukan 
untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam 

rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. 

u Sarana dan prasarana tersebut di atas harus memenuhi standar 

mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. 

u Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan 

fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk : 

a. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang 
terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola 

perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. 

b. Proses pembelajaran. 

c. Kegiatan penelitian 

 

5.1.7. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 

u Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan 

kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, 
pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat. 
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u Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat memiliki 

panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat 
dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses 

pengabdian kepada masyarakat 

 

5.1.8.Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada 

Masyarakat 

u Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada 

masyarakat merupakan kriteria minimal tentang pendanaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat. 
u Standar pendanaan untuk kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat untuk program S-2 sebesar rata-rata lebih dari 

Rp2.500.000,00 per dosen per tahun. 

 

5.2. Direktur Pascasarjana menetapkan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilaksanakan pada program studi di lingkungan 

program pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat diutamakan 
didasarkan pada hasil penelitian dan mengacu pada :  

u Program pengabdian kepada masyarakat dititik-beratkan pada (a) 

peningkatan kerjasama PT untuk mendukung pengembangan usaha 

kecil, menengah, dan besar (b) penyelenggaraan kerjasama dengan 

industri dan lembaga untuk peningkatan kemampuan dalam ilmu dan 

teknologi, dan (c) pendidikan dan pelatihan bagi tenaga industri. 

u Prinsip dasar dalam melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat harus memperhatikan : (a) keterpaduan masing-masing 
aspek dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, (b)  emphatic-partisipasif, 

(c) integrative-interdisipliner, (d) realistic-pragmatis, dan (e) 

environmental development. 
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u Asas yang dianut dalam melaksanakan kegiatan ini adalah  asas 

kelembagaan, asas  ilmu-amaliah dan amal-ilmiah, asas kerjasama, 
asas kesinambungan, serta asas edukatif dan pengembangan. 

u Sifat kegiatan yang dilakukan adalah interaktif, terpadu, harmonis, 

dan sinergis,  antara dosen/mahasiswa dengan masyarakat luas dalam 

membangun, yaitu melalui  berbagai kegiatan yang melibatkan, 

mengikutsertakan dan menumbuhkan rasa memiliki masyarakat 

terhadap pembangunan sesuai dengan kebutuhan, tujuan dan 

harapan mereka/stakeholders (internal/eksternal). 

u Stakeholders di lapangan dapat berupa perorangan, kelompok, 
komunitas,  dan/atau lembaga yang ada di masyarakat perkotaan atau 

perdesaan, masyarakat industry atau agraris,  dan pemerintah atau 

swasta. 

u Kegiatan dikelola dan dikoordinir oleh Program pascasarjana yang 

pada pelaksanaannya dilakukan oleh dosen/mahasiswa yang berasal 

dari berbagai disiplin ilmu (interdisipliner), dimaksudkan  untuk mencari 

jalan keluar atau memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat. 
u Perencanaan terhadap program-program yang akan dilakukan 

harus bertumpu pada permasalahan dan kebutuhan nyata di lapangan 

dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dalam 

melestarikan dan mengembangkan lingkungan fisik dan sosial untuk 

kepentingan bersama dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

 

5.3. Direktur Pascasarjana menetapkan tahapan-tahapan kerja dalam 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pada 
program studi di bawah program pascasarjana tahun 2013 hingga 

2020 adalah : 
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u Tahap persiapan, terdiri dari : (a) penetapan judul kegiatan, (b) 

pengabdian penerapan ipteks yang akan dilakukan, (c) Penetapan tim 
dan tugas pokok, (d) penetapan kelompok sasaran, dan (e) review 

kepustakaan terkait ipteksb yang akan diabdikan. 

u Survey awal ke lapangan/analisis situasi, terdiri dari : (a) 

pengumpulan data dari aparat dan masyarakat menyangkut kondisi 

dan potensi wilayah (fisik, sosial, ekonomi, lingkungan yang relevan 

dengan kegiatan), (b) pengumpulan data dari kelompok sasaran 

menyangkut kebutuhan khalayak serta potret , profil, dan kondisinya. 

u Dokumen usulan kegiatan, terdiri dari : (a) identifikasi dan 
perumusan masalah, (b) tujuan dan manfaat, (c) kegiatan, (d) 

penetapan kerangka pemecahan, (e) penetapan waktu dan metode 

kegiatan, (f) penetapan rancangan evaluasi, (g) penyusunan rencana 

biaya. (disesuaikan dengan format baku LPPM) 

u Penetapan kelayakan, terdiri dari : (a) sistematika proposal, (b) Nilai 

presentasi proposal, (c) nilai pengabdian dalam proposal, dan (d) 

tindakan perbaikan. 
u Implementasi, terdiri dari : (a) prosedur implementasi dan (b) 

prosedur evaluasi. 

 

6.Strategi 

Pelaksanaan Standar 

Pengabdian Kepada 

masyarakat 

6.1 Koordinasi yang baik dan intensif antara pimpinan Pascasarjana 

dan ketua minat 

6.2 Sosialisasi ke semua pihak terkait (civitas akademik, masyarakat 

dan stakeholders) 

6.3 Mengembangan sistem insentif (reward and merit system) untuk 

memacu gairah civitas akademik melaksanakan pengabdian 
kepada masyarakat. 
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7.Indikator 

Ketercapaian Standar 
Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

7.1. Minimal 50% proposal kegiatan P2M yang direncanakan mendapatkan 

pendanaan dari lembaga dan instansi terkait untuk dilaksanakan setiap 
tahunnya. 

7.2. Tidak ada dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat 

diluar ketentuan yang distandarkan. 

 

8.Dokumen terkait 

Pelaksanaan Standar 

Kompetensi Lulusan 

Dokumen terkait dalam menetapkan dan melaksanakan standar ini adalah: 

- Manual Penetapan Standar  

- Manual Pelaksanaan Standar  

- Manual Pengendalian Standar  

- Manual Peningkatan Standar  

- Formulir/borang dan checklist 
 

9.Referensi - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 

- Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi 

- Permendikbud No. 50 Tahun 2014, tentang SPMPT 
- Kep.Mendiknas. No. 045/U/2002. Tentang Kurikulum Inti Pendidikan 

Tinggi) 

 

 


