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BAB I PENDAHULUAN 
 

 
1.1 Arah Kebijakan 

 

Rencana Strategis (RENSTRA) pengabdian kepada masyarakat disusun 

dengan maksud menentukan dan merencanakan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang akan dilakukan LPPM Universitas Brawijaya pada waktu yang akan 

datang. RENSTRA ini merupakan arahan kebijakan dan pengambilan keputusan 

dalam pengelolaan bidang pengabdian kepada masyarakat dalam jangka waktu lima 

tahun ke depan (2021-2025). 

Turunan RENSTRA pengabdian kepada masyarakat adalah program dan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bersifat social entrepreneurship dan 

mengedepankan isu internasional, nasional, dan daerah dengan indikator kinerja 

meliputi peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, 

budaya, serta keamanan. Sementara arahan kebijakan pengelolaan kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat didasarkan pada Peraturan Rektor Universitas 

Brawijaya. 

Fakultas MIPA sebagai bagian dari Universitas Brawijaya (UB) yang berstatus 

Perguruan Tinggi Negeri mempunyai layanan yang keseluruhannya tercakup dalam 

Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. Ketiga dharma ini kemudian dijabarkan dalam bentuk visi, misi dan tujuan 

yang hendak dicapai. 

Visi dan misi Fakultas MIPA dilaksanakan sesuai dengan target UB ke depan 

yang mencanangkan diri menjadi universitas unggul yang berkelas dunia dan mampu 

berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui proses pendidikan, penelitian, 

dan pengabdian kepada masyarakat. Seiring dengan visi dan misi Fakultas MIPA, 

yang memiliki visi menjadi institusi teladan dalam menyelenggarakan Pengabdian 

kepada Masyarakat (PkM) berbasis IPTEK untuk mencerdaskan dan memandirikan 

masyarakat. Sedangkan tujuan bidang pengabdian kepada masyarakat Fakultas 

MIPA adalah mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat dalam 

struktur organisasi LPPM-UB dengan manajemen yang sehat, mengembangkan 

kualitas dan kuantitas karya pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung 

pencapaian visi yang mampu melintasi daya saing wilayah nasional dan internasional, 



memfasilitasi implementasi hasil-hasil penelitian dosen untuk sampai kepada 

stakeholder, menyiapkan pemimpin bangsa dengan kapasitas kewirausahaan sosial 

politik yang kompeten untuk menjadi pionir perubahan dan pemberdayaan. 

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam 

mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat juga dilaksanakan dalam rangka 

mewujudkan Permenristekdikti Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menyebutkan bahwa Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi adalah meliputi Standar Nasioanl Pendidikan, ditambah dengan 

Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. 

Standar-standar tersebut adalah kriteria minimal yang berlaku di seluruh wilayah 

hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mengejawantahkannya, perlu 

dilaksanakan penguatan-penguatan dalam segala aspek bidang, baik manajemen, 

sistem akademik, sumber daya, sarana prasarana, dan pembentukan karakter 

mahasiswa. 

Langkah-langkah strategis telah disusun untuk mengimplementasikan cita-cita 

yang diinginkan, tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) untuk lima tahun ke 

depan sampai tahun 2025 yang mencakup program-program dan kegiatan-kegiatan 

untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan diimplementasikan pada bidang 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

 



BAB II ANALISIS SITUASI FMIPA 
 

 
2.1 Isu Strategis 

Berdasarkan dinamika pembangunan, isu-isu strategis Renstra pengabdian 

kepada masyarakat ke depan meliputi: 

1. Isu Internasional. 

Meliputi topik-topik yang ada di Sustainable Development Goal’s (SDG’s). 

Universitas Brawijaya (UB) sebagai salah satu institusi pendidikan yang 

mempunyai cita-cita yang bertaraf internasional, dalam lima tahun terakhir mampu 

memperbaiki internasional track record melalui peningkatan kualifikasi dosen, 

kegiatan penelitian dan pencitraan publik. Pada bulan Juli 2021, UB masuk ke 

dalam rangking 1163 sedunia menurut Webromatics Ranking of World Universities 

(www.webomatrics.info) dan di Indonesia UB menempati urutan ke-4 setelah 

UGM, IPB, dan ITS. Posisi UB berdasarkan lembaga pemeringkatan universitas 

dunia QS World University Rankings, pada tahun 2017 UB berada pada peringkat 

290+ untuk tingkat Asia, naik dari peringkat 301+ pada tahun 2016. Sedangkan 

pada tingkat Dunia, pada tahun 2017 peringkat UB adalah 800+. Sebagai bagian 

dari UB, Fakultas MIPA mempunyai keinginan yang sama untuk menjadi lembaga 

pendidikan yang bertaraf internasional dengan melaksanakan sistem akademik 

yang bertaraf internasional dan sistem manajemen yang bersifat internasional. 

Sistem akademik meliputi sistem belajar mengajar, penelitian dan pengabdian 

pada masyarakat. 

2. Isu Strategis Nasional 

Meliputi implementasi Undang-undang Desa dalam lingkup Kewenangan Provinsi, 

Infrastruktur, Penerapan SPM, Gender, Penguatan Potensi Pertanian Daerah, 

Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Konservasi 

Lingkungan, Energi Terbarukan, Pengembanagn Pariwisata, Penanganan 

Radikalisme/ Separatisme, Pencegahan Korupsi, Pola Hidup Bersih dan Sehat, 

Mitigasi Kebencanaan, Konservasi Alam, serta Penyalahgunaan Narkotika. 

3. Isu Strategis Nasional 

Meliputi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif, Nawa Bakti, peningkatan 

kemampuan dan daya saing Koperasi dan UMKM, Disparitas Wilayah, 

Infrastruktur, Pengangguran, Energi, Lingkungan Hidup, IPM, ketersediaan 



pangan dan pertanian, Kesehatan, Kemiskinan, Kerjasama Daerah, Komunikasi 

dan Informatika, dan Penanggulangan Bencana. 

Dengan mempertimbangkan hasil yang sudah dicapai RPJMD Jawa Timur pada 

tahun 2014-2019, arah kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ditujukan untuk 

memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang, dengan 

menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian. berlandaskan 

keunggulan sumber daya alam, dan sumber daya manusia berkualitas, serta didukung 

dengan kemampuan IPTEK yang terus meningkat. 

Berbagai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh Fakultas 

melalui Badan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BPPM Fakultas), serta 

kegiatan-kegiatan yang disentralkan di bawah koordinasi LPPM melalui skema dana 

PNBP, kerjasama dengan institusi luar UB, dan program hibah pengabdian dari 

Kementerian Pendidikan, dan Kebudayaan, serta Kementerian Riset, dan Teknologi-

Badan Riset, dan Inovasi Nasional (Ristek-BRIN) dengan memperhatikan isu strategis 

pada kancah internasional, nasional dan daerah. 

RENSTRA pengabdian kepada masyarakat sebagai acuan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh peneliti/dosen UB, tidak lepas dari Rencana Induk 

Penelitian 2021-2025. RENSTRA pengabdian kepada masyarakat disusun 

berdasarkan kebijakan dari Direktorat Pengembangan Riset dan Pengabdian kepada 

Masyarakat RISTEK-BRIN, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Menteri Pedidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

 

2.1.1 Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Sejak tahun 2003, kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

dikoordinir oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) sebagai 

pengganti Badan Pertimbangan Penelitian (BPP) yang ada sebelumnya. Tugas pokok 

P3M adalah (1) melakukan seleksi dan pelaksanaan penelitian yang bersumber dari 

dana DIPA, (2) bertugas menggalang penelitian dengan instansi lain, (3) mengkaji 

payung (Road Map) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di 

Fakultas MIPA. 

Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinir oleh Pusat 

Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M) sebagai pengganti Badan 

Pertimbangan Penelitian (BPP) dan Tim Monitoring dan Evaluasi (MONEV). Selain 



itu P3M bertugas menggalang penelitian dengan instansi lain termasuk pelaksana 

teknis kegiatan KKN mahasiswa. Dalam menjalankan tugasnya P3M selalu 

berkoordinasi dan berkerjasama dengan Pembantu Dekan Bidang Akademik serta 

Kelompok Bidang Minat atau Kelompok Peneliti yang dimiliki oleh masing-masing 

jurusan. 

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh tenaga akademik atas 

nama lembaga, dimaksudkan untuk memberikan sumbangan langsung kepada 

masyarakat luar kampus yang membutuhkan. Dengan demikian, Fakultas MIPA UB 

juga terbuka bagi masyarakat luas untuk ikut memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang 

tersedia baik melalui kerjasama sebagai mitra kerja atau melalui konsultasi sebagai 

realisasi pengabdian lembaga kepada masyarakat. Di samping itu, juga melakukan 

pelayanan kepada masyarakat berupa analisis kimia untuk kualitas air, bahan 

makanan, industri, uji mikrobiologis, uji pestisida, perbaikan dan perawatan 

peralatan elektronika dan konsultasi di bidang MIPA serta teknologi informasi dan 

komputer. 

Kuantitas penelitian dan pengabdian masyarakat terus meningkat dari tahun ke 

tahun akan tetapi kualitasnya masih perlu peningkatan. Hal ini terlihat bahwa hasil 

penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal internasional dan nasional terakreditasi 

masih sangat terbatas. Di samping itu implementasi dari hasil penelitian dalam 

penyelesaian masalah riil di masyarakat masih memerlukan peningkatan dan 

pendekatan lebih serius dan intensif. 

Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat Fakultas MIPA dewasa 

ini pembinaannya diserahkan sepenuhnya pada program studi masing-masing. Di 

tingkat fakultas, monitoring usulan dan pelaksanaan serta pelaporan penelitian dan 

pengabdian masyarakat dari dana DPP/SPP dilaksanakan oleh Pusat Penelitian dan 

Pengabdian pada Masyarakat (P3M). 

 

2.1.2 Strategi Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat 

Potensi dan masalah guna pengembangan pengabdian kepada masyarakat 

dapat dianalisis menggunakan SWOT. Strategi dilaksanakan supaya meminimalisir 

kekurangan dan mengoptimalkan potensi kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 

1. Strength 

a. Jumlah mahasiswa UB adalah terbesar di Indonesia sehingga income PNBP 

tinggi. 



b. UB menuju PTNBH, sehingga dana Riset Dikti semakin besar. 

c. Program pengabdian telah berjalan dan diakui Pemda serta stakeholder. 

d. Kualitas dan kuantitas dosen memadai untuk meningkatkan kinerja PKM. 

e. Banyaknya hasil riset yang siap dihilirisasi (jumlah paten dan TKT tinggi). 

f. Setiap Fakultas telah menganggarkan dana untuk kegiatan PKM. 

g. Kinerja PKM UB telah masuk dalam klaster unggul dari Kemendikbud 

(Peringkat ke 12 dari 24 Perguruan Tinggi). 

h. Banyaknya MoU UB dengan stakeholder (peringkat ke 2 se-Indonesia) 

i. UB masuk dalam keanggotaan PKM internasional (APUCEN, AUNSRSN) 

j. UB telah berkolaborasi dalam kegiatan PKM dengan PT lain/akademisi, 

k. Pemerintah daerah, bisnis, komunitas dan media (ABGCM atau Penta Helix) 

2. Weakness 

a. Rendahnya keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PkM. 

b. Kurangnya hilirisasi hasil penelitian. 

c. Minimnya resource sharing dengan stakeholder, meskipun kegiatan 

pengabdian telah berjalan dan diakui oleh lembaga pemerintah serta 

stakeholder. 

d. Minimnya perolehan PkM kompetitif Dikti yang dikarenakan rendahnya minat 

PkM dosen (riset oriented), sehingga perbandingan perolehan PkM kompetitif 

Dikti UB dengan PT lain dalam klaster unggul masih rendah. 

e. Belum optimalnya diseminasi hasil riset melalui PkM bagi masyarakat dan 

industri. 

f. Belum terintegrasinya LPPM dengan fakultas terkait luaran (output) yang 

dihasilkan. Padahal Fakultas telah menganggarkan dana untuk kegiatan PkM. 

g. Rendahnya standar output kegiatan PkM, meskipun UB masuk dalam klaster 

unggul (Kemendikbud) dalam kegiatan PkM. 

h. Minimnya realisasi kerjasama PkM, padahal MoU UB dengan stakeholder 

banyak (peringkat ke-2 se Indonesia). Sementara, beberapa skema DIKTI 

mensyaratkan kerjasama lintas sektoral. 

i. Belum optimalnya Quality Assurance (Monev) tentang kegiatan PkM oleh 

LPPM UB, karena manajemen pengelolaan belum terintegrasi. 

j. Belum optimalnya publikasi kegiatan di media massa dan online. 

k. Belum optimalnya kinerja pusat layanan dalam mengintegrasikan kegiatan 

PkM. 



l. Rendahnya nilai PAK untuk kegiatan PkM, sehingga minat kegiatan PkM tidak 

menjadi prioritas. 

m. Rendahnya luaran PkM (media massa, jurnal, HKI-Paten, mitra berbadan 

hukum, produk terstandarisasi, produk tersertifikasi, forum ilmiah, Luaran 

IPTEK). 

3. Opportunity 

a. Semakin banyaknya permintaan kegiatan PkM oleh masyarakat, pemerintah 

daerah dan Lembaga (UMKM) lain. 

b. Adanya anggaran kegiatan, kebutuhan pendampingan dan kolaborasi kegiatan 

PkM dari kelompok masyarakat, Desa, Pemerintah Daerah, Kementerian dan 

Instasi lain. 

c. Semakin banyaknya kerjasama PkM pada skala internasional (baik formal 

maupun non-formal). 

d. Peluang kemudahan dalam hilirisasi IPTEKS oleh sivitas Akademika UB bagi 

UMKM Mitra (stakeholder), sehingga membuka peluang income generating 

untuk PTNBH. 

e. Besarnya kontribusi PkM dalam penentuan klasterisasi PT di Indonesia 

termasuk indikator outcome dengan besaran 35%. 

4. Threat 

a. Semakin beratnya persaingan kerjasama dan perolehan dana kompetitif di 

antara PT di Indonesia. 

b. Semakin kecilnya proporsi alokasi dana PkM Dikti. 

c. Peringkat klasterisasi PT ditentukan oleh kualitas PkM yang dihasilkan.  



BAB III KEBIJAKAN PENGABDIAN 
KEPADA MASYARAKAT  
 

 
3.1 Bidang Unggulan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UB 

Berdasarkan penerjemahan dari social entrepreneurship dan sinegitas dengan 

Induk Penelitian (RIP) UB, Rencana Program kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan LPPM UB meliputi 6 (enam) bidang unggulan beserta 

breakdown sub bidangnya sebagaimana berikut:  

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  

a. Penguatan lembaga ekonomi masyarakat  

b. Penguatan produktivitas UMKM  

c. pengembangan ekonomi kreatif  

d. Penguatan strategi pemasaran  

2. Transfer dan Difusi Teknologi Inovatif  

a. Fasilitasi diseminasi teknologi inovatif  

b. Fasilitasi komersialisasi teknologi inovatif  

c. Hilirisasi produk IPTEKS pada masyarakat pengguna  

3. Penguatan Sistem Inovasi Daerah  

a. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)  

b. Layanan HaKI bagi masyarakat  

c. Pembinaan kelompok masyarakat produktif-inovatif.  

d. Penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) bagi lembaga masyarakat  

4. Pengembangan Kearifan Lokal  

a. Penguatan kelembagaan adat, seni dan budaya local  

b. Pengembangan kawasan kepariwisataan berbasis ekonomi, lingkungan dan 

budaya masyarakat.  

c. Inovasi pengembangan kelompok marjinal  

d. Pengembangan kapasitas pondok pesantren  

5. Pelayanan Sosial Dasar  

a. Penguatan layanan pendidikan.  

b. Penguatan layanan kesehatan.  

c. Penguatan norma budaya masyarakat  



d. Pengembangan Informasi Teknologi (IT) masyarakat  

6. Mitigasi Bencana, Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan  

a. Pendampingan wilayah risiko bencana menuju kawasan tangguh bencana.  

b. Penerapan teknologi pada kawasan risiko bencana  

c. Pengembangan dan pendampingan desa tangguh bencana dan perubahan 

iklim 

 

3.2 Program Bidang Pengabdian kepada Masyarakat LPPM UB 

Program kerja LPPM pada dasarnya mengacu Renstra Universitas Brawijaya. 

Program kerja LPPM ditujukan untuk mengakselerasi kinerja pengabdian kepada 

masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas proses pengembangan 

UB menjadi World Class and Entrepreneurial University. Program bidang pengabdian 

kepada masyarakat adalah sebagai berikut:  

1. Pemberdayaan dosen sebagai pengembang kelompok pengabdian kepada 

masyarakat.  

2. Pengembangan pusat-pusat pelayanan bertaraf internasional berbasis kearifan 

lokal.  

3. Peningkatan kerjasama dengan lembaga mitra baik nasional dan internasional.  

4. Peningkatan budaya kompetensi pengabdian berdasarkan hasil penelitian.  

5. Peningkatan relevansi pengabdian dengan kualitas pembelajaran sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat.  

6. Peningkatan keterlibatan sumberdaya mahasiswa dan dosen.  

7. Penguatan koordinasi lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

8. Peningkatan dosen dalam hilirisasi hasil pengabdian kepada masyarakat.  

9. Penentuan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan (PPEPP). 

 

3.3 Ruang Lingkup Pengabdian kepada Masyarakat 

Pengabdian kepada masyarakat menurut Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 

2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 47 merupakan kegiatan civitas akademik yang 

mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian 

kepada masyarakat dilakukan dalam kegiatan sesuai budaya akademik, keahlian, 

dan/atau otonomi keilmuan civitas akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.  

Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai pengembangan ilmu 



pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran 

dan pematangan Sivitas Akademika. Ruang lingkup Pengabdian kepada Masyarakat 

menurut Permendikbud RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi dalam Pasal 53, Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0 dan 

Standar Mutu Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Mutu 

Pengabdian kepada Masyarakat dalam BAB V, sebagaimana berikut: 

 

Pasal 116 

(1) Ruang lingkup standar mutu Pengabdian kepada Masyarakat disingkat PkM terdiri 

atas:  

a. Standar hasil merupakan kriteria minimal hasil PkM dalam menerapkan, 

mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan 

budaya guna memajukan kesejateraan umum dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa;  

b. Standar isi merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi 

pengabdian kepada masyarakat;  

c. Standar proses dan hasil merupakan kriteria minimal tentang kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, 

dan pelaporan kegiatan;  

d. Standar penilaian pelaksanaan merupakan kriteria minimal tentang penilaian 

terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat;  

e. Standar kualifikasi pelaksanaan reviewer pengabdian kepada masyarakat 

merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksanaan dan reviewer yang 

tercermin dalam kualifikasi dan kompetensinya untuk melaksanakan 

pengabdian kepada masyarakat; 

f. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal tentang sarana dan 

prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada 

masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat;  

g. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat;  

h. Standar pendanaan dan pembiayaan merupakan kriteria minimal sumber dan 

mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM; 



i. Standar luaran merupakan kriteria minimal tentang luaran kegiatan PkM, yaitu 

harus berdampak positif pada pembangunan masyarakat di berbagai sektor; 

j. Standar capaian merupakan kriteria minimal ukuran ketercapaian kinerja 

proses dan pencapaian kinerja hasil PkM; 

k. Standar etika merupakan standar minimal kepatuhan terhadap peraturan yang 

terkait dengan proses PkM; dan  

l. Standar sanksi merupakan standar ketidakpatuhan terhadap proses PkM dan 

standar etika. 

(2) Rencana dan pelaksanaan PkM mencakup agenda tahunan.  

(3) Pedoman pengusulan proposal PkM dan pelaksanaannya didokumentasikan 

dengan baik dan mudah diakses oleh semua pihak.  

(4) UB memiliki dokumen pedoman pengelolaan PkM yang dikembangkan dan 

dipublikasikan oleh institusi, mencakup aspek-aspek:  

a. Kebijakan dasar PkM yang meliputi arah dan fokus, jenis dan rekam jejak PkM 

unggulan, pola kerjasama dengan pihak luar, pendanaan, sistem kompetisi; 

b. Penanganan plagiasi, paten dan hak atas kekayaan intelektual;  

c. Rencana dan pelaksanaan PkM yang mencakup agenda tahunan;  

d. Peraturan pengusulan proposal PkM dan pelaksanaannya yang 

terdokumentasi dengan baik serta mudah diakses oleh semua pihak;  

e. Komitmen pendanaan;  

f. Penyediaan sarana dan prasarana; dan  

g. Sistem informasi yang terpusat untuk monitoring, evaluasi dan menyimpan 

hasil kegiatan PkM melalui SIPP yang mudah diakses oleh pemangku 

kepentingan. 

Bagian Kesatu 

Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat 

Pasal 117 

(1) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 

ayat (1) huruf a adalah:  

a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan 

keahlian sivitas akademika yang relevan dan berdasarkan pada kearifan sosial, 

budaya, dan sumber daya alam, yang khas ada di nusantara.  

b. Pemanfaatan teknologi tepat guna berdasarkan pada kearifan sosial, budaya, 

dan sumber daya alam, yang khas ada di nusantara.  



c. Pemanfaatan rekayasa sosial, seni, dan budaya tepat guna berdasarkan pada 

kearifan sosial, budaya dan sumber daya alam, yang khas ada di nusantara.  

d. Bahan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya 

berdasarkan pada kearifan sosial, budaya, dan sumber daya alam, yang khas 

ada di nusantara; atau  

e. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar berdasarkan 

pada kearifan sosial, budaya, dan sumber daya alam, yang khas ada di 

nusantara. 

(2) Hasil pengabdian kepada kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e harus berbasis keimanan kepada 

Tuhan Yang Maha Esa sehingga mampu mendorong masyarakat untuk bertakwa 

dan berakhlak mulia.  

(3) PkM diarahkan oleh Rektor untuk mencapai visi dan misi UB.  

(4) PkM harus mengacu Rencana Strategis PkM UB.  

(5) Penanggungjawab PkM UB adalah Ketua LPPM UB yang mendapat mandat dari 

Rektor.  

(6) Penanggungjawab PkM Unit Kerja adalah Pimpinan Unit Kerja tempat Ketua 

Pelaksanaan PkM bernaung atau home base.  

(7) PkM diutamakan merupakan hasil kegiatan PkM yang memberikan dampak 

langsung dan tak langsung kepada masyarakat.  

(8) PkM yang diterima untuk didanai pihak luar dan internal UB atau dalam bentuk 

kerjasama dengan pihak lain untuk seluruhnya atau sebagian adalah PkM yang 

mendukung/mengarah pencapaian visi dan misi UB.  

(9) PkM dapat dilakukan secara mandiri dan/atau kelompok dengan pendanaan yang 

dimaksud dalam ayat (8) atau dana sendiri dengan tetap mengacu pada visi dan 

misi UB. 

Bagian Kedua 

Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat 

Pasal 118 

(1) Rencana Strategis PkM UB mengerahkan PkM UB pada 6 (enam) bidang, yaitu 

(1) Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi (2) Transfer dan 

Difusi Teknologi (3) Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Kelembagaan 

(4) Pengembangan Kearifan Lokal (5) Pelayanan Sosial Dasar (6) Mitigasi 

Bencana, Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan.  



(2) Kegiatan PkM di luar 6 (enam) bidang sebagaimana tercantum pada ayat (1) dapat 

disetujui dengan tetap menunjang visi dan misi UB.  

(3) Evaluasi terhadap isi PkM meliputi kedalaman dan keluasan materi pengabdian 

kepada masyarakat mengacu pada standar hasil PkM.  

(4) Kedalaman dan keluasan materi PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bersumber dari hasil penelitian atau pngembangan ilmu pengetahuan, teknologi 

seni, dan budaya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3).  

(5) Hasil PkM atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:  

a. Hasil PkM yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat 

pengguna; 

b. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dalam rangka 

memberdayakan masyarakat;  

c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;  

d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan 

yang dapat diterapkankan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, 

dan/atau pemerintah; atau  

e. Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, 

dunia usaha, dan/atau industri. (6) Hasil PkM sebagaimana pada ayat (5) huruf 

a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e harus mengacu dalam Pasal 5 ayat (2) 

dan ayat (3), Pasal 117 ayat (2). 

Bagian Ketiga  

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat 

Pasal 119 

(1) Karakter kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengacu dalam Pasal 5 ayat 

(2) dan ayat (3).  

(2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan:  

a. Kebebasan menggunakan paradigma yang sesuai dengan kapasitas yang 

dimiliki;  

b. Kebebasan menggunakan paradigma baru; dan  



c. Kebebasan menggunakan lebih dari satu paradigma untuk memperoleh 

konsep praktis atau praktik terbaik (best practices) pengabdian kepada 

masyarakat yang lebih holistik dan berdaya guna;  

d. Kebebasan untuk menggunakan: 1. Kecerdasan fisik; 2. Kesecerdasan akal; 3. 

Kecerdasan mental_sosial; dan 4. Kecerdasan spiritual, secara satu kesatuan 

agar dapat memberkikan kontribusi baru bagi pelayanan kepada masyarakat, 

penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya, peningkatan 

kaasitas masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.  

e. Proses kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan 

huruf d dapat menjamin dihasilkannya pengabdian kepada masyarakat yang 

berbasis keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.  

f. Pengabdian kepada masyarakat dengan basis keimanan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa dapat mendorong terciptanya perilaku takwa dan akhlak mulia bagi 

masyarakat 

(3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, 

kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarkat, dan lingkungan.  

(4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai 

salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian 

pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.  

(5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa 

dinyatakan dalam besaran SKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.  

(6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, 

terukur, dan terprogram.  

(7) Proses PkM yang didanai UB mengikuti tahapan berikut:  

a. Pengajuan proposal;  

b. Presentasi dan evaluasi proposal;  

c. Persetujuan proposal;  

d. Pelaksanaan PkM;  

e. Monitoring dan evaluasi PkM;  

f. Seminar hasil PkM;  

g. Pelaporan hasil PkM; dan  

h. Publikasi hasil PkM.  

(8) Proses PkM harus dilakukan sesuai dengan pedoman yang berlaku. 



(9) Draf laporan PkM di diseminasikan dalam seminar hasil yang dihadiri oleh reviewer 

dan sekurang-kurangnya 5 peserta. 

(10) Draft laporan PkM dipindai dengan perangkat lunak anti plagiasi.  

(11) Laporan PkM adalah draf laporan PkM yang telah melalui perbaikan dari hasil 

seminar dan proses pemindaian anti plagiasi dan menunjukkan orisinalitas lebih 

dari 70%.  

(12) Proses PkM yang dibiayai dari luar UB mengikuti ketetapan dari lembaga yang 

mendanai.  

Bagian Keempat 

Standar Penilaian Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat 

Pasal 120 

(1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal 

tentang penilaian terhadap proses dan hasil PkM. 

(2) Penilaian proses dan hasil PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur:  

a. Teistik, yang merupakan penilaian bahwa pengabdian kepada masyarakat 

dilakukan atas dasar, dan mengandung nilai, keimanan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa. 

b. Paradigmatik, yan merupakan penilaian kebenaran ilmiah berdasarkan pada 

paradigma yang digunakan oleh pelaku pengabdian kepada masyarakat, 

bukan dinilai dengan paradgima lain yang berbeda dengan yang digunakan 

oleh pelaku pengabdian kepada masyarakat di atas;  

c. Etnik, yang merupakan penilaian berdasarkan pada adanya kandungan etnik 

lokal nusantara pada pengabdian kepada masyarakat;  

d. Geografis, yang merupakan penilain berdasarkan pada adanya kandungan 

geografis lokal nusantara pada pelaku pengabdian kepada masyarakat; 

e. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus 

meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;  

f. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas 

dari pengaruh subjektivitas;  

g. Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan 

prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada 

masyarakat; dan 



h. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya 

dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 

(3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi 

prinsip penilain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan 

kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian 

kepada masyarakat.  

(4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. Tingkat kepuasan masyarakat;  

b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat 

sesuai dengan sasaran program;  

c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya di 

masyarakat secara berkelanjutan;  

d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta 

pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya; atau  

e. Teratasi masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan 

oleh pemangku kepentingan.  

(5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan 

metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran 

ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada 

masyarakat. 

Bagian Kelima 

Standar Kualifikasi Pelaksana dan Reviewer Pengabdian kepada Masyarakat 

Pasal 121 

(1) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 angka 29 dan 30 wajib memiliki penguasan filosofi dan metodologi penerapan 

keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat 

kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.  

(2) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksu 

pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:  

a. Kualifikasi akademik; dan  

b. Hasil pengabdian kepada masyarakat. 



(3) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada 

masyarakat.  

(4) Kualifikasi tim PkM yang dibiayai UB ditenetukan sebagai berikut:  

a. Kualifikasi ketua pelaksana PkM adalah dosen minimal bergelar Magister 

dengan jabatan fungsional lektor kepala.  

b. Kualifikasi anggota pelaksana PkM adalah dosen bergelar minimal Magister 

dengan jabatan fungsional lektor.  

c. Dalam hal kualifikasi sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf 

a dan b tidak dipenuhi, maka ketua penyelenggara PkM dapat menentukan lain 

dengan rekomendasi Rektor.  

d. Kualifikasi anggota pelaksana PkM selain pada ayat (4) huruf b adalah dosen 

minimal bergelar Magister.  

(5) Ketua pelaksana dan anggota pelaksana PkM dari luar UB mengikuti standar 

Lembaga yang membiayai.  

(6) Kualifikasi reviewer PkM diatur dalam kode etik reviewer PkM, dengan kualifikasi 

minimal sebagai berikut:  

a. Pernah memperoleh hibah PkM kompetitif nasional;  

b. Memiliki artikel yang diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;  

c. Memahami buku panduan PkM yang akan digunakan sebagai pedoman 

evaluasi;  

d. Memahami Rencana Strategis PkM UB; dan  

e. Memiliki sertifikat sebagai reviewer baik UB atau nasional. 

Bagian Keenam 

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat 

Pasal 122 

(1) 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; dan  

c. Kegiatan penelitian.  



(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi 

standar mutu, keselataman kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.  

(3) UB menyediakan sarana dan prasarana PkM berupa fasilitas yang dapat 

dimanfaatkan untuk proses pembelajaran dan kegiatan PkM.  

(4) UB menyediakan sarana dan prasarana PkM yang memenuhi standar kecukupan. 

Bagian Ketujuh 

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat 

Pasal 123 

(1) Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang 

bertugas untuk mengelola PkM.  

(2) Kelembagaan pengelola PkM adalah lembaga pengabdian kepada masyarkat, 

lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, aatu bentuk lain yang 

sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.  

(3) Dalam melaksanakan pengelolaan PkM, LPPM bertugas:  

a. Menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan 

rencana strategis PkM perguruan tinggi;  

b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan 

mutu internal kegiatan PkM; 

c. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM;  

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM;  

e. Melakukan diseminasi hasil PkM;  

f. Memfasilitas kegiatan peningatan kemampuan pelaksana PkM;  

g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi;  

h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat 

pada lembaga lain melalui kerjasama; 

i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi 

sarana dan prasarana PkM; dan  

j. Menyusun laporan kegiatan PkM yan dikelolanya.  

(4) Dalam menyelenggarakan PkM, UB:  

a. Memiliki Rencana Strategis PkM yang merupakan bagian dari rencana 

strategis perguruan tinggi;  

b. Menysusn kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut 

aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, 

mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan 



budaya guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan 

kehidupan bangsa;  

c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM 

dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara 

berkelanjutan;  

d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM 

dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;  

e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mangacu pada 

standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;  

f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerjsama 

PkM;  

g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesfikasi 

sarana dan prasarana PkM; dan  

h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam 

menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data 

pendidikan tinggi.  

(5) Pengelola/koodinator PkM inter/multi disipliner adalah Ketua Pelaksana PkM.  

(6) Semua PkM dilaporkan ketua pelaksana PkM kepada Rektor melalui Ketua 

LPPM.  

(7) Semua Pusat Layanan yang mengelola penelitian sesuai bidang, seperti 

tercantum dalam Pasal 118 ayat (1) bertanggung jawab kepada Rektor melalui 

Ketua LPPM.  

a. Ketua pelaksana PkM memberikan curahan waktu maksimal 4 (empat) 

jam/hari; dan  

b. Anggota pelaksana PkM memberikan curahan waktu maksimal 3 (tiga) 

jam/hari.  

(8) Pengelolaan Pusat Layanan yang dimaksud padal ayat (7) adalah sebagai 

berikut: 

a. Pusat layanan harus mendukung rencana strategis PkM UB dan sesuai 

dengan visi dan misi UB;  

b. Pembukaan dan penutupan pusat layanan mengikuti pertimbanan kinerja, 

kebutuhan sebagaimana diatur dalam Standard Operational Procedure 

disingkat SOP; dan  



c. Evaluasi kinerja pusat layanan dilakukan setiap tahun oleh LPPM dan PJM 

UB.  

(9) Pengelola PkM ditingkat fakultas dilakukan oleh BPPM.  

(10) BPPM wajib menyampaikan laporan kinerja PkM kepada Dekan dan wajib 

mengunggah Laporan Kinerja PkM di SIPP minimal sekali dalam setahun.  

(11) LPPM wajib menyampaikan laporan kinerja PkM kepada Rektor dan 

Kemenristekdikti paling sedikit satu kali dalam setahun melalui pangkalan data 

kinerja PkM Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.  

(12) LPPM dan BPPM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyelenggaraan 

pemantauan, dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.  

(13) Semua kegiatan PkM, baik yang didanai oleh Pemerintah Daerah, industri, LSM, 

Pemerintah Pusat, Pementerian, Universitas/Fakultas/Jurusan/Proram Studi 

wajib dilaporkan oleh ketua peneliti kepada Rektor melalui Ketua 

LPPM/Dekan/Ketua Jurusan dan diunggah di SIPP. 

Bagian Kedelapan 

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat 

Pasal 124 

(1) UB menyediakan dana internal untuk PkM.  

(2) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan PkM dapat bersumber dari 

pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau 

dana dari masyararakat.  

(3) Pendanaan PkM bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan untuk membiayai:  

a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;  

b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;  

c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;  

d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;  

e. Pelaporan pangabdian kepada masyarakat; dan  

f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.  

(4) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM diatur dengan Peraturan Rektor. 

 

Pasal 125 

(1) UB menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bagi seluruh 

dosen.  



(2) Dana pengelolaan PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 

membiayai:  

a. Manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi 

proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil 

pengabdian kepada masyarakat; dan  

b. Peningkatan kapasitas pelaksana.  

(3) Rektor mendelegasikan kepada Ketua LPPM untuk menetapkan besarnya 

pendanaan PkM UB.  

(4) PkM yang didanai UB mencakup semua tahap dalam proses PkM seperti 

tercantum dalam Pasal 119 ayat (7).  

(5) Standar Pendanaan PkM UB mengikuti Standar Biaya Umum yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.  

(6) Rektor mendanai PkM yang proposal penelitiannya yang telah disetujui oleh ketua 

LPPM.  

(7) PkM UB dapat didanai oleh UB secara Mandiri, UB Bersama lemabag 

pemerintah, masyarakat, dan swasta sejalan dengan Visi dan Misi UB.  

(8) Jumlah alokasi dana PkM adalah 10% daro total anggaran belanja tahunan UB 

yang bersumber dari PNBP.  

(9) Selain yang dimaksud pada ayat (7), UB mengalokasikan dana PkM yang 

bersumber dari BOPTN sesuai dengan peraturan yang berlaku.  

(10) Pendanaan PkM diutamakan untuk PkM sesuai Rencana Strategis Penelitian UB.  

(11) Pendanaan PkM diberikan secara bertahap sesuai kemajuan proses PkM yang 

diatur dalam Surat Perintah Kerja LPPM.  

(12) Pendanaan PkM pada tahun yang sama hanya boleh diikuti oleh Peneliti yang 

terlibat dalam satu kegiatan PkM sebagai ketua dan satu kegiatan PkM sebagai 

ANggota atau sebagai Anggota pada dua skema PkM yang berbeda. 

(13) Pelaksana PkM yang sudah memenuhi ayat (12) tidak diperbolehkan 

mengusulkan pendanaan dari UB.  

(14) Judul PkM yang sudah diterima dan dibiayai pada skema BOPTN tidak boleh 

diajukan pada pendanaan dari UB.  

(15) Dana yang dialokasikan untuk PkM paling sedikit Rp 2.500.000,00 per dosen per 

tahun. 

 

 



Bagian Kesembilan 

Standar Luaran Pengabdian kepada Masyarakat 

Pasal 126 

(1) Standar luaran PkM yang dibiayai UB adalah sebagai berikut:  

a. Laporan PkM yang mengikuti panduan yang ditetapkan oleh LPPM; dan  

b. Luaran PkM berupa jurnal, buku, makalah seminar, dan karya tulis ilmiah 

popular, yang melalui Proses Pemindaian Anti Plagiasi disingkat PPAP dan 

menunjukkan tingkat orisinalitas sesuai dengan kontrak.  

(2) Luaran sebagaimana dimaksud pada yat (1) huruf b harus bebas dari penulis 

predator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) dan ayat (4).  

(3) Standar luaran PkM yang didanai dari luar UB mengikuti ketentuan yang 

ditetapkan oleh lembaga yang mendanai dan tidak bertentangan dengan Visi dan 

Misi UB serta Rencana Strategis PkM UB. 

Bagian Kesepuluh 

Standar Capaian Pengabdian kepada Masyarakat 

Pasal 127 

(1) Standar capaian PkM yang didanai UB adalah:  

a. Pengetahuan dan/atau teknologi baru dan/atau seni baru dan/atau budaya 

baru; dan/atau  

b. Solusi atas problematika masyarakat dengan ciri sebagaimana dalam 

Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3).  

(2) Persentase dosen yang menjalankan PkM adalah 100% pertahun.  

(3) Besaran dan proporsi dana/funding yang diperoleh dari dana institusi dari luar UB 

adalah lebih dari 25% per tahun dari total dana PkM.  

(4) Hasil PkM dapat dipublikasi di artikel ilmiah pada jurnal internasional sesai kontrak.  

(5) Hasil PkM dapat diterbitkan dalam bentuk buku dan/atau paten sesuai kontrak.  

(6) Jumlah paten dari hasil PkM yang telah diperoleh adalah lebih dari 25 per tahun 

dan ada yang telah dikomersialisasikan.  

(7) Jumlah prototype/karya seni/model dan modul pembelajran/teknologi tepat guna 

yang diterapkan di tingkat internasional adalah lebih dari 5 per tahun.  

(8) Kedalaman dan keluasan materi PkM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, dan budaya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  



(9) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan 

budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi: 

a. Hasil penelitian yang diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat 

pengguna;  

b. Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dalam rangka 

memberdayakan masyarakat;  

c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan 

taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; dan  

d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, rekomendasi kebijakan, dan/atau 

Kekayaan Intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, 

dunia usaha, dan/atau industri. 

Bagian Kesebelas 

Standar Etika, Penghargan dan Sanksi Pengabdian kepada Masyarakat 

Pasal 128 

(1) Pelaksanaan PkM harus mengikuti kaidah etika PkM  

(2) PkM yang melibatkan obyek makhluk hidup harus mengikuti kaidah etika sesuai 

standar yang berlaku.  

(3) Penghargaan atas produk PkM berprestasi diberikan sesuai dengan Surat Edaran 

Rektor UB.  

(4) Pelanggaran terhadap proses PkM dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis 

pertama, kedua dan ketiga dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu.  

(5) Pelaksana PkM yang terbukti tidak memenuhi seluruh Standar Proses dalam Pasal 

119 ayat (7) wajib mengembalikan seluruh dana yang diterima ke kas Negara 

dalam satu tahun anggaran yang sama.  

(6) Pelaksana PkM yang melanggar ketentuan Standar Proses dalam Pasal 119 ayat 

(7) tidak diperbolehkan mengusulkan penelitian selama 2 (dua) tahun berturut-

turut. 

  



Lampiran 1: Matriks RoadMap Pengabdian Kepada Masyarakat FMIPA UB 

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

No 
2011 – 2015 2016 – 2020 2021 – 2025 

Lokal/Regional Nasional Internasional Lokal/Regional Nasional Internasional Lokal/Regional Nasional Internasional 

1       Penguatan PkM 

kemitraan yang 

terintegrasi dan 

multidisiplin. 

  

2       Penguatan 

layanan Jurusan 

Matematika 

dengan mitra. 

  

3 Penguatan 

produktivitas 

UMKM melalui 

aplikasi bidang 

MIPA di tingkat 

regional. 

   Penguatan 

produktivitas 

UMKM melalui 

aplilkasi bidang 

MIPA untuk 

mengembangkan 

sayap di tingkat 

nasional. 

 Penguatan 

produktivitas dan 

inovasi UMKM 

melalui aplikasi 

bidang MIPA 

untuk 

mengembangkan 

produk dan 

perekonomian di 

tingkat 

lokal/regional. 

Penguatan 

produktivitas dan 

inovasi UMKM 

melalui aplikasi 

bidang MIPA untuk 

mengembangkan 

produk dan 

perekonomian di 

tingkat nasional. 

Penguatan 

produktivitas dan 

inovasi UMKM 

melalui aplikasi 

bidang MIPA 

untuk 

mengembangkan 

produk dan 

perekonomian di 

tingkat 

internasional. 

4     Penguatan 

strategi 

pemasaran 

dengan 

memanfaatkan 

aplikasi bidang 

MIPA. 

 Penguatan strategi 

pemasaran untuk 

menjangkau pasar 

lokal/regional 

dengan 

memanfaatkan 

aplikasi bidang 

MIPA. 

Penguatan strategi 

pemasaran untuk 

menjangkau pasar 

nasional dengan 

memanfaatkan 

aplikasi bidang 

MIPA. 

Penguatan strategi 

pemasaran untuk 

menjangkau pasar 

internasional 

dengan 

memanfaatkan 

aplikasi bidang 

MIPA. 



Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

No 
2011 – 2015 2016 – 2020 2021 – 2025 

Lokal/Regional Nasional Internasional Lokal/Regional Nasional Internasional Lokal/Regional Nasional Internasional 

5    Menggalakkan 

program ekonomi 

kreatif terhadap 

UMKM di 

lingkungan 

masyarakat 

sekitar. 

Menggalakkan 

program 

ekonomi kreatif 

terhadap UMKM 

di Indonesia. 

 Pengembangan 

ekonomi kreatif 

yang dapat 

mendorong 

produktivitas 

masyarakat 

lokal/regional 

dengan 

menggunakan 

aplikasi bidang 

MIPA. 

Pengembangan 

ekonomi kreatif 

yang dapat 

mendorong 

produktivitas 

masyarakat 

nasional dengan 

menggunakan 

aplikasi bidang 

MIPA. 

Pengembangan 

ekonomi kreatif 

yang dapat 

mendorong 

produktivitas 

masyarakat 

internasional 

dengan 

menggunakan 

aplikasi bidang 

MIPA. 

6     Memberikan 

pembekalan 

kepada 

masyarakat 

mengenai 

aplikasi bidang 

MIPA di berbagai 

bidang, baik 

untuk lembaga 

edukatif maupun 

non edukatif. 

 Pendampingan dan 

pembekalan 

kepada masyarakat 

di tingkat 

lokal/regional 

mengenai aplikasi 

bidang MIPA di 

berbagai bidang, 

baik untuk lembaga 

edukatif maupun 

non edukatif. 

Pendampingan dan 

pembekalan 

kepada masyarakat 

di tingkat nasional 

mengenai aplikasi 

bidang MIPA di 

berbagai bidang, 

baik untuk lembaga 

edukatif maupun 

non edukatif. 

Pendampingan dan 

pembekalan 

kepada masyarakat 

di tingkat 

internasional 

mengenai aplikasi 

bidang MIPA di 

berbagai bidang, 

baik untuk lembaga 

edukatif maupun 

non edukatif. 

7       Pembinaan 

kelompok 

masyarakat 

produktif-inovatif di 

tingkat 

lokal/regional. 

Pembinaan dan 

pendampingan 

kelompok 

masyarakat 

produktif-inovatif di 

tingkat nasional. 

Pembinaan dan 

pendampingan 

kelompok 

masyarakat 

produktif-inovatif 

di tingkat 

internasional. 



Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 

No 
2011 – 2015 2016 – 2020 2021 – 2025 

Lokal/Regional Nasional Internasional Lokal/Regional Nasional Internasional Lokal/Regional Nasional Internasional 

8       Pembinaan 

masyarakat 

produktif-inovatif 

melalui 

pemanfaatan hasil 

riset dan inisiasi 

jejaring/ 

stakeholder. 

  

 

2. Transfer dan Difusi Teknologi Inovatif  

Transfer dan Difusi Teknologi Inovatif 

No. 
2011 – 2015 2016 – 2020 2021 – 2025 

Lokal/Regional Nasional Internasional Lokal/Regional Nasional Internasional Lokal/Regional Nasional Internasional 

1        Penerapan 

teknologi inovatif 

dengan melibatkan 

jejaring/ 

stakeholder. 

Penguatan 

penerapan 

teknologi inovatif 

secara kolaboratif 

dan komprehensif. 

2        Hilirisasi produk 

IPTEK. 

 

3       Penguatan sistem 

informasi di wilayah 

masyarakat di 

tingkat 

lokal/regional. 

Penguatan sistem 

informasi di wilayah 

masyarakat di 

tingkat nasional. 

Penguatan sistem 

informasi di wilayah 

masyarakat di 

tingkat 

internasional. 

4       Pemahaman 

pentingnya 

pendampingan 

kepada masyarakat 

Pemahaman 

pentingnya 

pendampingan 

kepada masyarakat 

Pemahaman 

pentingnya 

pendampingan 

kepada masyarakat 



Transfer dan Difusi Teknologi Inovatif 

No. 
2011 – 2015 2016 – 2020 2021 – 2025 

Lokal/Regional Nasional Internasional Lokal/Regional Nasional Internasional Lokal/Regional Nasional Internasional 

tingkat 

lokal/regional 

dalam pembuatan 

sistem informasi 

manajemen yang 

memberikan 

informasi secara 

deskriptif, 

peramalan/proyeksi 

terhadap berbagai 

objek, serta 

melakukan 

monitoring dan 

evaluasi di tingkat 

daerah. 

tingkat nasional 

dalam pembuatan 

sistem informasi 

manajemen yang 

memberikan 

informasi secara 

deskriptif, 

peramalan/proyeksi 

terhadap berbagai 

objek, serta 

melakukan 

monitoring dan 

evaluasi di tingkat 

daerah. 

tingkat 

internasional dalam 

pembuatan sistem 

informasi 

manajemen yang 

memberikan 

informasi secara 

deskriptif, 

peramalan/proyeksi 

terhadap berbagai 

objek, serta 

melakukan 

monitoring dan 

evaluasi di tingkat 

daerah. 

 

3. Penguatan Sistem Inovasi Daerah  

Penguatan Sistem Inovasi Daerah 

No. 
2011 – 2015 2016 – 2020 2021 – 2025 

Lokal/Regional Nasional Internasional Lokal/Regional Nasional Internasional Lokal/Regional Nasional Internasional 

1       Pengembangan 

Informasi 

Teknologi (IT) 

berbasis MIPA 

masyarakat di 

tingkat 

lokal/regional. 

Pengembangan 

Informasi 

Teknologi (IT) 

masyarakat di 

tingkat nasional 

dengan 

memanfaatkan 

bidang MIPA. 

Pengembangan 

Informasi 

Teknologi (IT) 

masyarakat di 

tingkat 

internasional 

dengan 

memanfaatkan 

bidang MIPA. 



4. Pengembangan Kearifan Lokal  

Pengembangan Kearifan Lokal 

No. 
2011 – 2015 2016 – 2020 2021 – 2025 

Lokal/Regional Nasional Internasional Lokal/Regional Nasional Internasional Lokal/Regional Nasional Internasional 

1       Pemanfaatan 

aplikasi dan 

teknologi di bidang 

MIPA dengan 

menggunakan 

metode yang lebih 

advance berbasis 

big data dan 

information mining 

di tingkat 

lokal/regional. 

Pemanfaatan 

aplikasi dan 

teknologi di bidang 

MIPA dengan 

menggunakan 

metode yang lebih 

advance berbasis 

big data dan 

information mining 

di tingkat nasional. 

Pemanfaatan 

aplikasi dan 

teknologi di 

bidang MIPA 

dengan 

menggunakan 

metode yang 

lebih advance 

berbasis big data 

dan information 

mining di tingkat 

internasional. 

2  Pemanfaatan 

aplikasi MIPA di 

bidang 

pariwisata. 

  Pengembangan 

kawasan 

kepariwisataan 

berbasis 

ekonomi, 

lingkungan dan 

budaya 

masyarakat. 

 Pemanfaatan 

aplikasi/teknologi 

bidang MIPA pada 

kawasan 

kepariwisataan 

berbasis ekonomi, 

lingkungan, dan 

budaya 

masyarakat di 

tingkat 

lokal/regional. 

Pemanfaatan 

aplikasi/teknologi 

bidang MIPA pada 

kawasan 

kepariwisataan 

berbasis ekonomi, 

lingkungan, dan 

budaya 

masyarakat di 

tingkat nasional. 

Pemanfaatan 

aplikasi/teknologi 

bidang MIPA 

pada kawasan 

kepariwisataan 

berbasis 

ekonomi, 

lingkungan, dan 

budaya 

masyarakat di 

tingkat 

internasional. 

3       Penguatan 

penerapan 

teknologi inovatif 

bagi masyarakat 

pengguna 

Memfasilitasi 

komersialisasi 

teknologi inovatif 

sesuai kearifan 

lokal dan ramah 

 



Pengembangan Kearifan Lokal 

No. 
2011 – 2015 2016 – 2020 2021 – 2025 

Lokal/Regional Nasional Internasional Lokal/Regional Nasional Internasional Lokal/Regional Nasional Internasional 

berbasis kearifan 

lokal dan 

pelestarian 

biodiversitas yang 

berkelanjutan 

secara kolaboratif 

dan komprehensif. 

lingkungan 

berbasis komunitas 

yang diutamakan 

melibatkan mitra 

baik lingkup 

nasional maupun 

internasional. 

 

5. Pelayanan Sosial Dasar  

Pelayanan Sosial Dasar 

No. 
2011 – 2015 2016 – 2020 2021 – 2025 

Lokal/Regional Nasional Internasional Lokal/Regional Nasional Internasional Lokal/Regional Nasional Internasional 

1       Peningkatan 

pemahaman 

konsep 

matematika dan 

aplikasinya pada 

masyarakat. 

  

2       Penguatan 

pemahaman 

matematika dan 

aplikasinya pada 

masyarakat 

disertai inisiasi 

jejaring dengan 

mitra. 

  

3       Penguatan 

layanan Jurusan 

Matematika 

dengan mitra. 

  



Pelayanan Sosial Dasar 

No. 
2011 – 2015 2016 – 2020 2021 – 2025 

Lokal/Regional Nasional Internasional Lokal/Regional Nasional Internasional Lokal/Regional Nasional Internasional 

4  Melakukan promosi 

Program Studi di 

Fakultas MIPA 

kepada masyarakat 

dengan 

memberikan 

beberapa materi 

yang dapat 

diaplikasikan 

pada kehidupan 

sehari-hari. 

  Pemberdayaan 

ekonomi 

masyarakat 

dengan 

menerapkan 

ilmu-ilmu bidang 

MIPA. 

 Penguatan 

lembaga ekonomi 

masyarakat 

dengan 

mengenalkan 

teknik di bidang 

MIPA yang dapat 

menganalisis 

kondisi pasar 

lokal/regional. 

Penguatan 

lembaga ekonomi 

masyarakat 

dengan 

mengenalkan 

teknik di bidang 

MIPA yang dapat 

menganalisis 

kondisi pasar 

nasional. 

Penguatan 

lembaga ekonomi 

masyarakat 

dengan 

mengenalkan 

teknik di bidang 

MIPA yang dapat 

menganalisis 

kondisi pasar 

internasional. 

5    Pendampingan 

pembangunan dan 

pengembangan 

pondok pesantren. 

  Pendampingan 

pembangunan dan 

pengembangan 

pondok pesantren 

pada masyarakat 

di tingkat 

lokal/regional. 

Pengembangan 

kapasitas pondok 

pesantren di 

tingkat nasional 

dengan 

memanfaatkan 

aplikasi dan 

teknologi di bidang 

MIPA. 

Pengembangan 

kapasitas pondok 

pesantren di 

tingkat 

internasional 

dengan 

memanfaatkan 

aplikasi dan 

teknologi di 

bidang MIPA. 

6     Penguatan 

layanan 

pendidikan. 

 Penguatan 

layanan 

pendidikan dan 

kesehatan 

berbasis 

aplikasi/teknologi 

di bidang MIPA di 

tingkat 

lokal/regional. 

Penguatan 

layanan 

pendidikan dan 

kesehatan 

berbasis 

aplikasi/teknologi 

di bidang MIPA di 

tingkat nasional. 

Penguatan 

layanan 

pendidikan dan 

kesehatan 

berbasis 

aplikasi/teknologi 

di bidang MIPA di 

tingkat 

internasional. 



Pelayanan Sosial Dasar 

No. 
2011 – 2015 2016 – 2020 2021 – 2025 

Lokal/Regional Nasional Internasional Lokal/Regional Nasional Internasional Lokal/Regional Nasional Internasional 

7       Penguatan 

pengabdian kepada 

masyarakat 

kemitraan dengan 

menerapkan hasil 

kepakaran dalam 

bidang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi dalam 

menyelesaikan 

permasalahan 

masyarakat dan 

memajukan 

kesejahteran 

bangsa. 

  

 

6. Mitigasi Bencana, Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan  

Mitigasi Bencana, Adaptasi Perubahan Iklim dan Ketangguhan 

No. 
2011 – 2015 2016 – 2020 2021 – 2025 

Lokal/Regional Nasional Internasional Lokal/Regional Nasional Internasional Lokal/Regional Nasional Internasional 

1       Pengembangan 

model di bidang 

MIPA yang dapat 

memberikan 

peringatan 

bencana kepada 

masyarakat di 

tingkat lokal / 

regional. 

Penerapan 

teknologi di bidang 

MIPA pada 

kawasan risiko 

bencana di 

Indonesia.  

Penerapan 

teknologi di 

bidang MIPA 

pada kawasan 

risiko bencana di 

dunia 

internasional. 

 


